
R E C E N z J E 

J. K aźm i e r c z y k, K. M a c e w i c z, S. W u s z k a n, STUDIA I MATERIA
LY DO OSADNICTWA OPOLSZCZYZNY WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ, Opole 
1977, Instytut Sląski, ss. 630, 518 ryc. w tekście, w cym 3 mapy. 

Z uznaniem należy odnotować ukazanie się publikacji poświęconej źródłom 
archeologicznym z wczesnego średniowiecza z obszaru woj. opolskiego. Bez prze
sady można bowiem stwierdzić, że jest to jedno z ważniejszych osiągnięć śląskiej 
archeologii mediewistycznej w ostatnich latach. Opolszczyzna zaś jako jeden z nie
licznych rejonów kraju doczekała się pełnej inwentaryzacji stanowisk archeologicz
nych z VI-XIV w., odkrytych do 1972 r. W sumie zarejestrowano ich 1092 w ob
rębie 562 miejscowości. Wiadomości o poszczególnych stanowiskach uporządkowane 
zostały w oparciu o kwestionariusz wypracowany już wcześniej w badaniach tego 
typu na terenie Wielkopolski 1. Zawiera on skondensowane dane dotyczące czasu 
pojawiania się danej miejscowości. w źródłach pisanych, lokalizacji i rodzaju stano
wiska, opis obiektu lub znalezionych materiałów archeologicznych, chronologię sta
nowiska, informację o czasie i charakterze przeprowadzonych badań, a także o miej
scu przechowywania zbiorów oraz podstawową literaturę źródłową. Dla większości 
stanowisk załączono .,nadto szkice sytuacyjne, a w wypadku grodzisk również sche
matyczne plany lub zdjęcia fotograficzne. Już samo zebranie powyższych danych 
rozpro zonych w dziesiątkach czasopism, w archiwach i zbiorach muzealnych do 
tak dużej liczby stanowisk daje wyobrażenie o trudzie Autorów włożonym w przy
gotowanie omawianej publikacji. Opłacił się on sowicie. Otrzymaliśmy bowiem 
prawie kompletny, uporządkowany zasób źródeł archeologicznych dla wczesnego 
średniowiecza z obszaru woj. opolskiego w jego granicach sprzed 1975 r. 

Na obecnym etapie badań znanych jest z tego terenu 331 osad pewnych (w tym 
85 poświadczonych w źródłach pisanych do 1250 r.), 159 grodzisk, 15 cmentarzysk, 
5 skarbów oraz 363 stanowiska bl!fej nie określone. Pozostałych odkryć nie udało 
się jeszcze jednoznacznie sklasyfikować. Możemy się jedynie domyślać, w oparciu 
o dotychczasową praktykę ·badawczą, iż w grupie 363 stanowisk bliżej nieokreślo
nych większość to ślady dawnych osad.

Z ogólnej liczby 1092 stanowisk tylko 156 (w tym 15 grodzisk, 74 osady i 3

cmentarzyska kurhanowe) pochodzi z okresu od VI do około polowy X w.; 465

(w tym 15 grodzisk, 224 osady, 10 cmentarzysk i 5 skat·bów) mieści się w czasie 
między drugą połową X a połową XIII w., natomiast 140 (w tym 130 gródków 
stożkowatych i 1 cmentarzysko) datowanych jest na czas od XIII do XV w. Chro
nologię pozostałych stanowisk dało się oznaczyć tylko ogólnie na okres wczesno
średniowieczny, tj. VI-XIII w. Nie ulega wątpliwości, iż w toku dalszych badań 
terenowych czas powstania wielu z nich da się bliżej uściślić. 

1 W. He n s e  1, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohisto
rycznej, t. I, Poznań 1950, t. II, Poznań 1953, t. III, Warszawa 1959; W. He n s e  l, 
z. Hi 1 c z e  r - K u r  n a t  o w s k a, Studia i materiały ... , t. IV, Wrocław-Warsza
wa-Kraków-Gdańsk 1972.
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Po zapoznaniu się z treścią omawianej książki nasunęło mi się kilka spostrze
żeń, które chciałbym niżej zasygnalizować. Już na samym początku rzuca się 
w oczy, iż zawartość pracy nie odpowiada w pełni jej tytułowi. Nie są to bowiem 
studia i materjaly, lecz jedynie materiały, i to nie tylko do osadnictwa wczesno
średniowiecznego, lecz również i średniowiecznego. Obejmują one bowiem także 
wszystkie zachowane w krajobrazie gródki pobudowane w okresie XIII-XV w. 
Domyślam się motywów, którymi się kierowali Autorzy przyjmując taki tytuł 
(chodziło im zapewne o nawiązanie do podobnych studiów z terenu Wielkopolski), 
niemniej jednak należało to szerzej uzasadnić we wprowadzeniu do katalogu. Z dużą 
rezerwą należy się również odnieść, moim zdaniem, do chronologii kilku stanowisk, 
datowanych na najstarsze fazy wczesnego średniowiecza, tj. na VI-VII lub VI
VIII w. Idzie nam tu zwłaszcza o dolną granicę podanych ram chronologicznych. 
żadne bowiem z tych stanowisk ńie zawiera materiałów, które pozwalałyby z całą 
pewnością odnieść ich początki do VI w. 

Za potknięcie Autorów należy również uznać zaliczenie ewidentnej osady 
otwartej w Myślibol'zycach (stanowisko 2) do grodzisk. Wątpliwości odnośnie do 
tego stanowiska zostały już wcześniej rozstrzygnięte w toku wieloletnich badań 
wykopaliskowych 2. 

Z niewątpliwego problemu natomiast, jakim było zamieszczenie wyników sze
rzej przebadanych stanowisk (np. Opola-Ostrówka, Izbicka, Krzanowic, Racibo
rza-Obory) w konsekwentnie prowadzonym układzie formalnym książki, wyszli 
Autorzy obronną ręką. 'Skrótowe, zwarte informacje dostatecznie orientują w pod
stawowej problematyce badań, zainteresowany zaś szczegółowym tematem czytel
nik może sięgnąć do obficie cytowanej literatury źródłowej. 

Do największych mankamentów pracy należy zaliczyć dobór materiału ilustra
cyjnego oraz jego wykonanie. Dotyczy to zwłaszcza ce1·amiki. Zamieszczone 1·ysunki 

naczyń lub ich fragmentów wykonane są w niejednolitej technice, różnej skali 
i często niestarannie. W wielu wypadkach małe fragmenty zajmują aż pól strony. 
żałować należy, że nie wykorzystano tu ·wszystkich możliwości. Można było prze
cież uwzględnić w większym zakresie liczne zbiory muzeum w Opolu. Należało 
przede wszystkim uwzględnić zabytki mające ważniejsze znaczenie dla chronologii, 
jak np. ostrogi z Kościelisk i Piechocic.• Tej ostatniej miejscowości brak w ogóle 
w katalogu, są natomiast Piechowice. Zaszła tu najpewniej pomyłka. W każdym 
razie spis miejscowości PRL (Warszawa 1967) nie uwzględnia takiej miejscowości 
w woj. opolskim. Do usterek pracy należy t13kże zaliczyć bardzo skrótowo potrakto
wane opisy położenia stanowisk, zwłaszcza ich stosunek do morfologii terenu. Wy
nika to najpewniej z lakoniczności wcześniejszej literatury, czy też notek archiwal
nych, niemniej jednak w wielu wypadkach była możliwość poszerzenia opi'su. Jest 
to o tyle istotne, że omawiana praca zamierzona jako baza źródłowa do badań 
osadniczych winna zawierać możliwie kompletne objaśnienia sytuacji terenowej 
stanowiska. Dane te częściowo uzupełniają planiki sytuacyjne, nie wszystkie· z nich · 
uwzglf,1t]niają jednak hipsometrię. 

Mimo przytoczonych wyżej mankamentów omawiana praca stanowi cenną 
i oczekiwaną pozycję. Udostępnia bowiem czytelnikowi w zwięzły sposób bogaty 
zasób źródeł archeologicznych z wczesnego średniowiecza odkrytych na Opolszczy
źnie. Stanowić może ona również cenną pomoc dla służby konserwatorskiej w za
bezpieczaniu dóbr kultury oraz pozwala lepiej programować dalsze, bardziej szcze
gółowe badania. 

Jerzy Lodowski 

2 P. K u b ó w, Badania ratownicze w Myśliborzycach, pow. Brzeg ·(Terenowe
badania archeologiczne na Opolszczyźnie, Opole 1968, s. 28, 1969, s. 25-26, 1970, 
s. 26-27).
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B. D z  i e  d u s z y  c k  a, ZE STUDIÓW NAD WCZESNOSREDNIOWIECZNYMI
TECHNIKAMI BUDOWNICTW A OBRONNEGO. UMOCNIENIA WCZESNOSRED
NIOWIECZNEGO KASZOWA, WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE (Slavia Antiqua, 
t. XXIV, 1977).

Praca ta obejmuje 46 stron, w tym prawie 20 zawiera literatura, streszczenie 
w języku francuskim, tabelaryczne zestawienie grodzisk, dwa plany i jeden prze
krój na wklejce. Autorka na podstawie wyników badań przeprowadzonych na gro
dzisku w Kaszowie chce potwierdzić tezę o przejęciu niektórych elementów kon
strukcyjnych grodziska - licowania kamiennego walu drewniano-ziemnego przy 
bramie - z kręgu frankońskiego, a właściwie nawet rzymsko-celtyckiego, z którego 
tradycji czerpali Frankowie. 

Teza o istnieniu kontaktów, powiązań, czy nawet częściowej. kontynuacji tech
nik budowy umocnień obronnych znanych z kręgu frankońskiego u Słowian Za
chodnich nie jest nowa. Na taką możliwość wskazali już w 1931 r. C. Schuchhardt 
i w 15 lat później W. Hensel 1• Za możliwością przejęcia myśli technicznej wska
zują udowodnione kontakty na płaszczyźnie handlowej. Wskazywano na różne dro
gi, którymi mógł przywędrować do Polski, Łużyc czy Saksoni pomysł licowania 
walu kamieniami czy odpowiedniego konstruowania bramy z państwa wielkomo
rawskiego (z czym nie zgadża się Dzieduszycka), z kręgu frankońskiego, a także 
z Bizancjum. 

W latach 1966-1969 Zakład Archeologii Wielkopolski i Pomorza badał grodzi
sko w Kaszowie. Siecią wykopów krzyżowych przecięto cały obiekt, uzyskując pro
file wału oraz odsłaniając wnętrze grodu. Grodzisko miało 24-26 m średnicy. 
Prowadziła do niego droga o szerokości 2,5 m, zbudowana z pali układanych wzdłu
żnie na legarach. Zabudowę grodu stanowiło kilka budynków o naziemnej kon
strukcji ścian oraz dwie konstrukcje o zachowanych podwalinowych partiach zbu
dowanych na planie czworokąta z kamieni polnych bez spoiwa. 

Zewnętrzna część walu, wychodząca poza wyniesienie, na którym leżał gród, 
fundamentowana była warstwowo układanymi belami, tworzącymi szeroką lawę. 

W zachowanych partiach podwalinowych wnętrza walu odkryto dyle ściśle złą
czone, spoczywały one na nie odkrytej podwójnej linii legarów wzdłużnych (jest 
to tylko przypuszczenie Autorki). Jądro walu wzniesiono na niewielkim podwyższe
niu kępy i składało się z dyli układanych ściśle obok siebie, przesypywanych pia
skiem. 

W Kaszowie kamienna ściana licowała fragment jednego ramienia wału, two
rząc równocześnie na odcinku ok. 7 km zachodnią ścianę bramy. Wschodnia par
tia przejścia broniona była przez basztę, z której zachowały się kamienne funda
menty. Jej mury jak i pozostałe w Kaszowie wzniesiono z kamieni polnych bez 
spoiwa. Mury baszty mają 0,45-1,5 m szerokości i zamykają powierzchnię prosto
kątną 1,1 X 1,3 m. W pobliżu,· a także na fundamentach, zalegały spalone bele, 
według Autorki, z baszty. Przejście wyłożone było ściśle przylegającymi kamienia
mi i miało 4,5 m długości i 2,1-2,3 m szerokości. Dolną część przejścia tworzył 
pomost z układanych jedna na drugiej belek o szer. ok. 2,1 m, spoczywających na 
wzdłużnych legarach. Łączna długość (głębokość) bramy wynosiła ok. 12,3-13 m. 
Zewnętrzne skraje obydwu ramion wału zostały rozmyte przez rzekę, Autorka · 
uważa, że zwężały się one w tej partii nieznacznie. W nawiązaniu do klasyfikacji 
Grimma i Sollego jest to zdaniem Autorki klasyczny przykład bramy z frontalnym 
wejściem. 

1 C. S c  h u c h h a r d t, Die Romer als Nachahmer in Landwerk und Lagerbau
(Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 
XXIII, s. 611-650); W. H e  n s e  l, Wstęp do ·studiów nad osadnictwem Wielkopol
ski wczesnohistorycznej, Poznań 1948. 

I 
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Naszym zdaniem, interesujący artykuł B. Dzieduszyckiej zawiera kilka błę<:Iów. 
Informacje dotyczące analogii, cytowane w przypisach, nie zawsze zgadzają się

z treścią źródeł, na które powołuje się Autorka. W Szeligach, które Autorka podaje 
jako przykład stosowania płaszcza kamiennego (lub gliniano-kamiennego), Szy
mański stwierdza, iż odkrytym tam skupiskom kamieni trudno przypisać bardziej 
określoną funkcję, a być może były to pozostałości z okresu wznoszenia walu gro
dowego lub trzymano je celowo na wypadek wojny 2• W Cedyni sama Autorka 
zwraca uwagę, iż: ,,I w tym przypadku opierać się musimy na lakonicznym opisie 
konstrukcji", co jednakże nie przeszkadza jej podać ten gród jako przykład z murem 
kamiennym wewnętrznym. Podobnie jest z grodami w Granicznej i Witostowicach, 
gdzie Dzieduszycka też mówi o rozpoznaniu partii wałowych w minimalnym stop
niu. Natrafia się na nieprecyzyjne stosowanie pojęć (jak np. stos - pozostałość po 
całym wale ćzy tylko jądro), przez co opis konstrukcji staje się chaotyczny i nie
jednoznaczny. Przyczynia się też do tego brak wymiarów dyli, czy też beli (czy jest 
to według Autorki jednoznaczne?), a także brak wymiarów kamieni, co mogłoby 
wskazywać na ich funkcję w odkrytych układach (może po prostu jako przygoto-
wany materiał do obrony). 

Jerzy Kos, Jacek Wrzesiński

R. K i e r  s n o w s k i, ŻYCIE CODZIENNE NA ŚLĄSKU W WIEKACH SRED
NICH, Warszawa 1977, PIW, ss. 198 + 2 nlb. + 77 ilustracji, w tym 8 barwnych. 

W popularnej serii „Życie codzienne ... " obejmującej prace poświęcone bardzo 
różnorodnej tematyce, od opisu życia w dawnych Indiach po życie renesansowego 
Poznania, książka R. Kiersnowskiego stanowi pozycję godną uwagi, w szczególności 
dlatego, że przedstawia wciąż mało znaną ogółowi Polaków problematykę śląską. 
.Jest ona przy tym drugą pozycją śląską owej serii i wypełnia swego rodzaju lukę. 
Tak się bowiem stało, że już wcześniej ukazał się tom· poświęcony czasom Odro
dzenia 1• Przed przystąpieniem do merytorycznego omówienia książki wypada 
wspomnieć, że pracownik Instytutu Historii PAN, znany mediewista ·i numizmatyk 
polski, prof. dr R. Kiersnowski napisał już uprzednio wraz z żoną podobnego typu 
dzieło dotyczące Pomorza 2, co przyniosło Mu niewątpliwie cenne doświadczenie 
i ułatwiło pracę. 

Ocenę merytoryczną publikacji trzeba rozpocząć od przedstawienia jej przezna
czenia i ogólnej koncepcji. Ze wstępu i sposobu podania treści wynika, że mamy 
do czynienia, podobnie jak w innych pozycjach tej serii, z książką o szerokim 
zasięgu społecznym, przeznaczoną dla miłośników historii, posiadającą jednocześnie 
pewne walory naukowe, o czym świadczy wyposażenie jej w skromny aparat 
przypisów umożliwiający amatorowi poszerzenie wiadomości, a fachowemu history
kowi weryfikację informacji i cytatów źródłowych. Gwoli przystępności Autor 
-sięga często do źródeł wydapych w tłumaczeniu polskim, cytując ich fragmenty
i powołując się na nie w odpowiednich przypisach. Wszystkie cytaty w tekście
podano po polsku, co należy uznać przy przyjętych założeniach za słuszne i jak
najbardziej celowe. R. Kiersnowski mógł korzystać z dość dużej ilości tego typu
tłumaczeń, co uprościło Mu w znacznym stopniu pracę. Niemnie� sięgał też do

2 W. S z y m a  ń s k i, Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowie
.cza, Warszawa 1967, s. 235. 

1 E. M a 1 e c z y ń  s k a, Zycie codzienne Sląska w dobie Odrodzenia, Warszawa 
· 1972.
• 

2 T. i R. K i e r  s n o w s  c y, życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecz-

,, nym X-XII w., Warszawa 1970. 
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źródeł w ich oryginalnym brzmieniu. Mógł też wiele czerpać z obfitego do'robku 
his-toryków polskich i obcych dotyczącego ogólnej historii Sląska i jej poszczegól
nych dziedzin. 

Podkreślając we wstępie fakt, że ów dorobek śląskoznawczy jest bogaty i przed
stawia niemal wszystkie strony przeszłości, w tym także wiele elementów życia 
codziennego, Aµtor szuka własnych dróg nowatorskiej prezentacji wybranej pro
blematyki. Swiadomie rezygnuje przy tym z systematycznego omawiania związa
nych z życiem codziennym zagadnień kultury mater1alnej i obyczajów, bojąc się, 
że przy takim potraktowaniu tematu „łatwo jest popaść w nawyk, by nie rzec: 
w szablon, w którym, zmieniając tylko imiona i nazwy miejscowe, można by po
wtarzać do znudzenia podobne opowiadania" (s. 5). Są to obawy przy podobień
stwie ówczesnego życia codziennego w całej Europie środkowej w pełni uzasad
nione. By uniknąć związanego z tym niebezpieczeństwa schematyzmu Autor zre
zygnował w swej książce zarówno z układu chronologicznego, jak i rzeczowego. 
Zdecydował się na uczynienie podstawą konstrukcyjną tekstu specyficznego kryte
rium źródłowego, opierając poszczególne rozdziały na różnego rodzaju śląskich 
przekazach źródłowych. Motywując ów sposób postępowania stwierdził: ,,Może tą 
drogą uda się podejść stosunkowo najbliżej do minionej rzeczywistości, a zwła
szcza do tych osób i zdarzeń, które nie weszły do kanonu narodowej historii, 
płoszone zwykle powagą jej oblicza" (s. 6). 

Przyjętą zasadę konstrukcji zastosował Autor jednak niezbyt konsekwentnie. 
W książce bowiem znalazły się rozdziały wyodrębnione nie tylko na podstawie 
kryterium źródłowego, lecz również problemowego. Tak więc rozdział pierwszy 
„Księgi lat i lęków" oparty został na rocznikach i nekrologach, drugi „W stronę 
Henryl<owa" na Księdze henrykowskiej, trzeci „Uroda dokumentów" na średnio
wiecznych dokumentach śląskich, czwarty „Kronikarskie niedyskrecje" na kroni
kach, natomiast w piątym „Książęce czyny i wyczyny" wykorzystano kroniki, ży
woty świętych i wiadomości dokumentów, w szóstym ,,:�ywoty nieupiększone" 
głównie żywot św. Jadwigi, w siódmym „W gmatwaninie rachunków" bardzo różno
rodne źródła dotyczące stosunków monetarnych, handlu 1·zemiosła i górnictwa, 
wreszcie w ósmym „Próba ognia" znowu różnorodne fródła związane z prześlado
waniami heretyków i żydów śląskich. Ta niezbyt konsekwentna, ale oryginalna 
i pomysłowa konstrukcja przyniosła Autorowi dwojakiego rodzaju korzyści: po 
pierwsze, zmniejszyła w kapitalny sposób nakład pr'acy, po drugie, ułatwiła wy
branie najbardziej ·efektownego materiału źródłowego. 

W rezultacie otrzymał czytelnik barwny zbiór dość różnorodnych informacji 
z przeszłości Sląska. Przy lekturze książki tenże czytelnik zastanawia się jednak, 
w jakim stopniu jej treść odpowiada tytułowi. Zaniepokojenie w tym względzie 
może wywoływać fakt, że wiele miejsca poświęcono w niej zjawiskom dalekim od 
codzienności, raczej niezwykłym: powodziom, klęskom głodu, dworom książęcym, 
wyjątkowej dość osobie, jaką była księżna Jadwiga, osobom biskupów - Nan
kierowi i Konradowi. Chociaż Autor zastrzegał się, że nie chce opisywać ogólnej 
historii Sląska, przez innych historyków wielokrotnie opracowywanej, czasem jed
nak takiego opisu się nie ustrzegł. Mam tu na myśli fragmenty książki dotyczące 
najazdu tatarskiego w 1241 r. czy zatargu Nankiera z Janem Luksemburskim, 
efektowne i błyskotliwe, ale zdecydowanie wykraczające poza zakres tematu i wy
stępujące we wszystkich historiach Sląska. Odnosi się wrażenie, że Autor w dążeniu 
do ubarwienia książki zebrał świadomie swego rodzaju śmietankę ciekawostek 
i anegdot średniowiecza śląskiego, tak że rodzi się pytanie, czy nie należałoby zmo
dyfikować jej tytułu i nazwać ją bardziej ogólnie Opowieści z życia średniowiecz

nego Sląska, który byłby mniej zobowiązujący. 
R. Kiersnowski zdawał sobie z tej swoistej dewiacji sprawę i dlatego w posło-

\ 
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wiu napisał: ,,Kończąc tę książkę mogą mieć Państwo wrażenie, że zas:z;_ła jakaś· 
pomyłka. Osiem powyższych rodziałów nie wyczerpuje przecież, a nawet nie zawsze 
dotyczy przedmiotu określonego na karcie tytułowej, nie spełnia więc wszystkich 
oczekiwań czytelników, którzy tytułem tym zostali znęceni" (s. 167). Tłumacząc się 
z tego stwierdza, że nie ma „żadnego sposobu, by w jednej książce zamknąć więcej 
niż tylko wybrane próbki, które, niczym zbiór minerałów w gablocie, maJą świad
czyć o pokładach bogactw naturalnych. A któż się oprze pokusie umieszczenia na 
takiej wystawie kamieni i skal najbardziej barwnych, osobliwych, choćby nie za
wsze o najwyższych walorach użytkowych" (s. 167). 

Przyjmując owo tłumaczenie i traktując pracę taką, jaką ona jest, wypada 
zastanowić się nad jej walorami użytkowymi i naukowymi. Moim zdaniem, walory 
użytkowe pracy leżą głównie w społecznej funkcji książki. Jest to pozycja, która 
w doskonały sposób będzie popularyzować tematykę śląską w całym kraju. Owe 
anegdoty śląskie czyta się łatwo i przyjemnie. Przyczynia się do tego nie tylko 
odpowiedni dobór materiału faktograficznego, lecz także świetny język wykładu. 
Jest to język prosty, przystępny, a zarazem piękny i plastyczny, reprezentujący 
współczesny sposób myślenia, lecz oddający jednocześnie bardzo �ugestywnie atmo
sferę tamtych dawnych czasów. R. Kiersnowski dal tu przykład wybitnych talentów 
popularyzatorskich i tego należy Mu pogratulować. 

W ocenie naukowej wypada stwierdzić, że Autor zebrał dość znaczny zasób 
informacji, w większości każdemu mediewiście śląskiemu znanych, lecz dla prze
dętnych czytelników niewątpliwie bardzo cennych i wartościowych. Zresztą i me
diewiści mogą znaleźć w książce rzeczy godne uwagi, jak wzmiankę o pierwszym 
zegarze w średniowiecznym Wrocławiu czy odczytaniu napisu na pierścieniu wro
.clawskim ze schyłku X_II w., który może okazać się najstarszym zdaniem pisanym 
w jęz.ylm pol.skim. 

Można wprawdzie postawić Autorowi zarzut, że zaprezentowany przez Niego 
wykład zawiera pewne dysproporcje. Są to z jednej strony dysproporcje chronolo
giczne, z drugiej zaś tematyczne. Tak się stało, że w wykładzie tym dominuje ma
teriał dotyczący okresu od początków XIII do początków XV w., a znacznie skrom
nieJ występują dane z wcześniejszego i późniejszego średniowiecza. Wypływało to 
zapewne z kilku źródeł: przystępności materi�lu, osobistych zainteresowań Autora, 
wreszcie wspomnianej wyżej efektowności. Tego rodzaju potraktowanie tematu 
z punktu widzenia populary:i!:acji niewątpliwie uzasadnione zmniejsza w pewnym 
stopniu wartość usługowo-naukową książki. 

W problematyce śląskiej Autor porusza się swobodnie. Zna również dobrze 
dzieje krajów sąsiednich, co pozwala Mu sprawy śląskie przedstawiać na szerszym 
tle ogólnopolskim, a także czeskim i niemieckim. Wyjątkowe błędy merytoryczne, 
jakie recenzent przy lekturze zauważył, są bardzo drobne i nie podważają pozy
tywnej oceny walorów naukowych książki oraz ścisłości podanych w niej wiado
mości. Do błędów tych należy wzmianka o sześciorgu dzieciach Jadwigi (s. 112), 
gdy w rzeczywistości było ich raczej siedmioro 3, wiadomość o uzyskaniu przez 
Wrocław prawa mili w 1279 r. (s. 143), gdy nastąpiło to już w 1272 r. 4, czy wy
mienienie klasztoru premonstratensów w Żaganiu (s. 164), który tam nie istniał s. 
Może niezbyt zręcznie umieszczono (na s. 91) zdanie o pojawieniu się w 1329 r. 
wojsk czeskich na Sląsku, co miało doprowadzić do podporządkowania większej 
części kraju Janowi Luksemburskiemu, gdyż może ono zdezorientować nieświado-

a Zob. K. J a  s i  ń s k i, Rodowód Piastów śląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 89, 
przyp. 1. 

1 Breslauer Urkundenbuch, wyd. G. Korn, cz. I, Wrocław 1870, nr 39, s. 40. 
s H. N e  u 1 i n g, Schlesiens Kirchorte u. kirchLiche Stiftungen bis zum Ausgange 

d. Mittelalters, Wrocław 1902, s. 270-272.
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mego czytelnika w faktycznym przebiegu uzależnienia tej ziemi od Królestwa Cze-
skiego. Chodzi mi o to, że uzależnienie większości książąt nastąpiło już wcześniej, 
w 1327 r. 

Treść książki uzupełniają: notatka bibliograficzna wskazująca na wykorzystane 
źródła i podstawowe polskie opracowania, wspomniane wyżej przypisy, indeks osób 
oraz pomysłowy indeks rzeczowy. Dobry papier, doskonale dobrane i świetnie tech
nicznie wykonane ilustracje, przejrzysty i estetyczny druk nadały publikacji bardzo 
atrakcyjny wygląd. W sumie mamy do czynienia z pozycją interesującą, wartościo
wą, godną polecenia wszystkim miłośnikom historii Sląska. 

Roman Heck 

DZIEJE KULTURY POLITYCZNEJ W POLSCE, pod red. J. A. Gierowskiego, 
Warszawa 1977, PWN, ss. 252. 

Wydaje się, że zaniedbywana dotychczas problematyka kultury politycznej zna-

lazła się w centrum zainteresowania różnych dyscyplin nauk społecznych. Swiad
czyć o tym mogą starania podejmowane od pewnego już czasu na terenie socjologii, 
nauk politycznych czy historii. O ile dwie pierwsze dyscypliny mają już w tej 

dziedzinie coś do powiedzenia - przynajmniej jeżeli chodzi o początkoWY zakres 
prac - o tyle historia zdaje dopiero relację z wszelkich trudności wynikających 

z treści i rozumienia tematu. 
Wymownie ilustruje tę sytuację książka, którą zamierzam omówić. Jest ona 

efektem obrad jednej z sekcji problemowych, które działały w trakcie trwania 
XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Toruniu w 1974 r. Problemy po
ruszone na Zjeździe znalazły swoje odbicie w serii publikacji wydawanych od 
pewnego czasu przez kilka renomowanych oficyn. Omawiana pozycja stanowi jeden 
z elementów tej serii. Już na wstępie należy zastrzec, że jest to książka z pewnych 
względów nowatorska, podejmuje bowiem tematykę, która na gruncie hi:itorii nic 
znalazła większego uznania. 

Zatem fakt podjęcia tematu kultury politycznej przez zawodOWYCh history
ków należy przyjąć z zainteresowaniem, tym bardziej że - sądząc po nazwiskach 
Autorów uczestniczących w opracowywaniu publikacji - mamy do czynienia 
z wybornymi specjalistami w tej dziedzinie wiedzy. W tomie zamieścili swoje 
uwagi m. in. W. Czapliński, J. Maciszewski, J. Leszczyński, J. A. Gierowski, 
H. Zieliński, J. Buszko, A. Ajnenkiel i inni. W sumie opublikowano 15 artyku
łów-wypowiedzi, które naświetliły podstawowe problemy wynikające z podjęcia te
go tematu. 9 artykułów dotyczy okresu przed rozbiorami, 6 - okresu rozbiorów
i II Rzeczypospolitej. Wśród problemów, które zaprzątnęły uwagę Autorów, wy
mienić należy przede wszystkim: rolę sejmów i sejmików w dziejach kultury poli
tycznej (W. Czapliński, Rola sejmów XVII wieku w kształtowaniu się kultury poli

tycznej w Polsce, J. Leszczyński, Siedemnastowieczne sejmiki a kultura polityczna

szlachty, J. Włodarczyk, Sejmiki jako szkoła wychowania obywatelskiego (na przy

kładzie sejmików sieradzkiego i łęczyckiego), wpływ konfederacji na postawy poli
tyczne szlachty (J. A. Gierowski, Konfederacje a postawy polityczne szlachty), rolę 
wojska w omawianej kwestii (L. Ratajczyk, Rola wojska Rzeczypospolitej w kształ

towaniu kultury politycznej okresu Sejmu Czteroletniego); w okresie następnym:
problemy kultury politycznej klasy robotniczej (A. żarnowska, O kulturze politycz

nej klasy robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku)

i kwestię istnienia modelu polskiego działacza politycznego {H. Zieliński, Czy ist

niał model polskiego działacza politycznego (Piłsudski, Witos, Paderewski, Dmow-
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ski), A. Ajnenkiel, Z polskich tradycji parlamentarnych (Daszyiiski, Rataj). Zestaw 

ten uzupełniają wypowiedzi J. Maciszewskiego (Kultura polityczna Polski „złotego 
wieku"), S. Russockiego (Uwagi o kulturze politycznej Polski XVI-XVII wieku), 
I. Kaniewskiej (Społeczne podstawy ruchu egzekucyjnego), J. Koweckiego (Pierwsze

stronnictwo polityczne w Polsce XVIII wieku), S. Kieniewicza (Polska kultura poli
tyczna w XIX wieku) i J. Buszki (Kultura polityczna Galicji).

Z zestawienia zaprezentowanego w poprzednim akapicie można wywnioskować, 

w jaki sposób Autorzy podeszli do tematu będącego przedmiotem ich zainteresowa

nia. Część z nich położyła nacisk na przedstawienie - przynajmniej w szcząt

kowej formie - obrazu kultury politycznej w poszczególnych okresach, część sta

rała się ustalić wpływ pewnych instytucji politycznych lub ruchów społecznych na 

kształtowanie się kultury politycznej, część· zaś zajęła się tematem kultw·y politycz

nej klas społecznych i okre.ślonych jednostek biorących aktywny udział w życiu 

politycznym. 

W dalszym ciągu wypowiedzi podejmę te kwestie, które uważam za najważ

niejsze dla omawianego zagadnienia i na które zwróciłem baczniejszą uwagę. 

W tym miejscu chciałbym zastanowić się nad problemem definiowania pojęcia 

„kultura polityczna", a właściwie rozumienia tego terminu. Sprawa ta wydaje się 

o tyle ważna, o ile jasne sprecyzowanie problemu badawczego wplyw·a następnie

na całość podejmowanych prac. W tekście spotykamy bowiem dwa sposoby ujmo

wania kultury politycznej. Pierwszy przedstawił w uwagach wstępnych J. A. Gie

rowski pisząc: ,,przez kulturę polityczną rozumiano zarówno zespól zachowań zwią

zanych z funkcjono.waniem instytucji ustrojowo-politycznych, jak i postawy ideo

logiczne, w których znajdowała odbicie świadomość obywatelska, narodowa i spo

łeczna i które prowadziły do aktywizacji politycznej" (s. 5). Ujęcie to sygnalizuje

jednocześnie, że takie potraktowanie terminu zostało przyjęte przez pozostałych
ucz;e.stnlltów obrad. Nieco dalej pojawia się jednak następna propozycja, przed

stawiona tym razem przez S. Kieniewicza, który kulturę polityczną rozumie jako

,,normy postępowania w życiu publicznym" (s. 137).

W rezultacie otrzymujemy dwie koncepcje, które kładą nacisk na dwie różne 

spra,vy. Punktem wspólnym obu jest uznanie za podstawę badań „zachowań" 

(J. A. Gierowski) lub - inaczej - ,,norm postępowania" (S. Kieniewicz). Podobną 

sytuację spotykamy w wielu definicjach kultury proponowanych przez antropolo

gów społecznych i socjologów 1. Różnice pojawiają się dopiero w usytuowaniu ter

minu „zachowania" (,,normy postępowania") w szerszym kontekście. W wypadku 

definicji J. A. Gierowskiego są one kształtowane przez wzajemne związki między 

instytucjami ustrojowo-politycznymi a jednostkami czy grupami społecznymi pre

tendującymi do udziału we władzy czy w życiu politycznym państwa. S. Kieniewicz 

podkreśla natomiast zjawisko, które - w myśl niektórych Autorów - można okre

ślić jako „kultura postępowania" 2• Swoją koncepcję ilustruje przykładami odno

szącymi się przede wszystkim do wzajemnych stosunków między ugrupowaniami 

politycznymi, w mniejszym stopniu do systemu władzy. 

Rozróżnienie to stawia kwestię podstawowego wyznacznika kultury politycz

nej: czy będzie to - z jednej strony - system polityczny charakterystyczny dla 

1 Najpełniejszą listę definicji pojęcia „kultura" prezentują A. L. K r  o e b e r
i C. K 1 u c k  h o  h n, Culture: Critical Review of Concepts and Definitions (Papers 
of the Peabody Museum, 1952); w Polsce szeroki przegląd możliwości interpretacji 
tego terminu przedstawiła A. K ł o s  k o  w s  k a, Kultura masowa. Krytyka i obrona., 
Warszawa 1964, szczególnie rozdz. I. 

2 Dla porównania: E. S a p i r, Kultura autentyczna i rzekoma, (Regiony, 1978, 
nr 1, s. 91-105). 
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danego okresu, konkretne decyzje polityki wewnętrznej zagranicznej, aparat 
władzy, czy też - z drugiej - pewne kryteria postępowania w życiu politycznym 
w myśl powszechnie przyjętych i akceptowanych zasad etycznych. Sprawy tej nie 
wyjaśniono w książce do końca. Przechodząc bowiem do zawartości tomu, okazuje 
się, że część Autorów przyjęła jedno rozumienie, część - drugie, a być może 
poruszali się na pograniczu obu. Jeżeli nawet uwzględnimy brak swobód politycz
nych w okresie zaborów, co - jak mniemam - zdeterminowało w pewnym stop
niu koncepcję S. Kieniewicza, problem pozostaje nadal otwarty. 

Dalsze uwagi dotyczyć będą tej grupy artykułów, które starały się zarysować -
z różnych punktów widzenia - obraz kultury politycznej w Polsce. Zadanie, jakie 
postawili przed sobą ich Autorzy, sprowadziło się do zebrania pewnej liczby argu-. 
mentów w celu ustalenia jej poziomu. Sprawa jest jednak o wiele bardziej skom
plikowana, dotyka nie tylko kwestii operowania odpowiednio dobranymi przykłada
mi objaśniającymi stawiane następnie wnioski, ale przede wszystkim „wewnętrz
nej" interpretacji i analizy tych właśnie przykładów, ich wzajemnego porównyWa
nia w takim zakresie, w jakim pozwalają na to źródła. Wymaga to również usta
lenia takich skal wartościowania rozpatrywanych zjawisk,· by odejść od potocznych 
zróżnicowań na dobre - złe, pożądane - niepożądane, odpowiednie - nieodpo
wiednie itd. Jest to problem o szerszym zakresie, który można ująć w pytaniu: 
czy bez uprzedniego opracowania kwestionariusza pytań i problemów badawczych 
możliwe jest sprawne podejście do zagadnienia, nad którym nikt dotychczas nie 
prowadził systematycznych badań? Prezentując w „Przedmowie" kontrowersje wy
nikłe z faktu podjęcia tematu J. A. Gierowski napisał: ,,Przede wszystkim pod
kreślona została konieczność ustaleń metodologicznych, które doprowadziły do uści
ślenia zakresu pojęcia kultura polityczna, wskazałyby na najważniejsze źródła 
służące jej poznaniu oraz metody badawcze" (s. 7). Sprawa jest o tyle ciekawa, że 
w tym względzie nie można w zasadzie w książce znaleźć konstruktywnych propo
zycji. Poprzestano jedynie na zasygnalizowaniu problemu, chociaż można było za
mieścić przynajmniej jed�n lub dwa artykuły temu poświęcone. Wprawdzie za-

. v.rarto �" niej sporo uv.rag, które v.rymagają dalszego rozpatrzenia, ale - z wyjąt

kiem wypowiedzi J. Maciszewskiego, S. Kieniewicza, H. Zielińskiego, S. Russockie
go - są to jedynie przyczynki (na marginesie dotychczasowych zainteresowań ich 
Autorów) do podstawowego tematu pracy. W książce wyraźnie zachwiane zostały 
pr<?Eorcje między materiałem metodologicznym a ilustracyjnym - na korzyść tego 
ostatniego. Wprawdzie można w tym miejscu poczynić zarzut, że stwierdzenie to 
mija się z tytułem i przez to charakterem całości opracowania, większą jednak' 
korzyść dla prac tego rodzaju widzę w uprzednim wypracowaniu metod badaw
czych zamiast operowania na ich miejscu gotowymi stwierdzeniami ilustracyj
nymi. 

Zakończę kolejnym cytatem ze wstępu: ,,Nie jest naszym zamiarem rozstrzy
ganie tych wszystkich wątpliwości. Wydobyliśmy je tylko po to, aby wskazać, jak 
dyskusyjna jest poruszana w tym tomie problematyka i jak wielu badań jeszcze 
będ�ie potrzeba, by dzieje polskiej kultury politycznej doczekały się pełnego oświet
lenia. Jeżeli zamieszczone w tym tomie studia zachęcą do takich badań, najważ
niejsze ich zadanie zostanie spełnione" (s. 9). Podpisuję się pod tym stwierdzeniem 
z pełnym zrozumieniem i nadal podtrzymuję tezę, którą sformułowałem ·we wstęp
nej części tej recenzji, iż historia zdaje relację - jak na razie - z wszelkich 
trudności wynikających z treści i rozumienia podjętego przez siebie tematu. z tego 
punktu widzenia omawi;ma praca daje sporo do myślenia i stanowi dobrą podsta-
wę do dalszej , dyskusji. 

Dariusz Leszczyński 
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E. H a r t  s t o c k, DIE SORBISCHE NATIONALE. BEWEGUNG IN DER SA
CHSISCHEN OBERLAUSITZ 1830-1848/49, Bautzen 1977, VEB Domovina-Verlag, 
SS. 206. 

Autor już od wielu lat zajmuje się zagadnieniem Serbołużyczan, któremu to 
problemowi poświęcił wiele rozpraw i artykułów. Jego ostatnia praca pt. Die sor

bische nationale Bewegung in der siichsischen Oberlausitz 1830-1848/49 jest rezul
tatem szeroko zakrojonych badań źródłowych. W książce wykorzystał on czasopisma 
serbołużyckie i niemietjtie, publikacje ogłoszone w „C:asopis Maćicy Serbskeje", 
roczne sprawozdania Maćicy Serbska, materiały archiwalne często przetrzebione 
przez wojnę, jak np. Maćica Archiv, w większości zniszczone przez hitlerowców. 
Wobec poważnego ubytku materiałów archiwalnych zachodziła konieczność korzy
stania ze źródeł drugorzędnych i trzeciorzędnych, które nie w pełni ukazu:łą myśl 
narodową, rolę i prawdziwą postawę serbołużyckiego drobnego mieszczaństwa i,._ in
teligencji. Działalność serbołużyckich towarzystw została odtworzona na podstawie 
czasopism „Tydźenska Nowina" (1848-1849), ,,Serbski Nowinkar" (1848) i „Jutnic
ka" (1849, 1850) oraz ksiąg protokołów towarzystw wiejskich, zachowanych w Ar
chiwum Maćicy. Ważnych danych fródlowych dostarczyły archiwalia z Sorbisches 
Kulturarchiv, archiwalia zawierające akta urzędowe oraz stenogramy sejmowe. 

Nie wszystkie zagadnienia omówione są równie wszechstronnie, gdyż - jak 
wyjaśnia Autor - niektóre z nich wymagałyby osobnych monografii. Dotyczy to 
takich problemów, jak ukształtowanie się serbołużyckiej świadomości narodowej, 
wpływ ideologii burżuazyjnej na kształtowanie się myśli narodowej Serbołużyczan, 
wzajemne oddziaływanie mas pracujących serbołużyckich i niemieckich i inne. Ze 
zrozumiałych względów najwięcej uwagi poświęca zagadnieniom okresu rewolucji 
1630 i 1848 r. 

Żródel kształtowania się narodowego ruchu serbołużycki�go Autor słusznie do
patruje się w procesach likwidacji feudalizmu, w walce chłopów i mieszczan prze
ciw uciskowi społecznemu i politycznemu. Nie od1·óżnia jednak chłopów i mieszczan 

serbołużyckich ·od niemieckich. Wskutek tego proces kształtowania się świadomości 
narodowej Serbołużyc;;an nie ukazuje się z należytą ostrością. Zaznacza się to już 
w rozdziale pierwszym, poświęconym społecznej i · politycznej sytuacji Saksonii 

i Lużyc w pierwszej połowie XIX w. Wiele uwagi poświęcono tu· przeobrażeniom 
pod wpływem rewolucji francuskiej końca XVIII w., a także pod wpływem wyda
rzeń rewolucyjnych w Saksonii 1830 r. Odrębność narodowej problematyki serbo
łużyckiej zaciera się, gdyż Autor pisze nie tyle o Serbołużyczanach, ile o wspólnym 
froncie ludowym serbołużycko-niemieckim. W tej sytuacji ruch serbołużycki ukaza
ny jest raczej jako ruch społeczny, a nie narodowy. 

O różnych przejawach życia narodowego Serbołużyczan mowa jest dopiero 
począwszy od drugiego podrozdziału rozdziału I, o rozwoju ich życia duchowego 
i kulturalnego oraz „mieszczańskiej świadomości narodowej". Nasuwa to od razu 
pewne wątpliwości. Wydaje się bowiem, że rewolucja mieszczańska stworzyła wa
runki rozwoju świadomości narodowej nie tylko mieszczaństwu serbołużyckiemu, 
ale także szerokim rzeszom chłopstwa, gdyż i ono partycypowało w pewnych ko
rzyściach społecznych i politycznych, uzyskanych w wyniku wydarzeń rewolucyj
nych. Przy tym wszystkim Autor uważa za niesłuszne posługiwanie się terminem 
„odrodzenie narodowe·· Serbołużyczan w odniesieniu do ich życia narodowego 
przed polową XIX w. Twierdzi, że wówczas można mówić jedynie o ich „życiu na
rodowym". Te rozróżnienia nie wydają się całkowicie ścisłe, o „życiu narodowym" 
Serbołużyczan można bowiem mówić, odkąd is1Jnieje naród serbołużycki. Tymcza
sem początki życia narodowego Serbołużyczan Autor datuje od pierwszego dzie-
sięciolecia XVIII w. 
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Słusznie podkreśla się w pracy, że pierwszymi krzewicielami serbołużyckiej 
myśli narodowej byli duchowni i inteligencja. Z podobnym zjawiskiem spotykamy 
się także u innych narodów słowiańskich, które w pierwszej połowie XIX w. bu
dziły się do życia narodowego. W odniesieniu do Serbołużyczan przełom stanowiła 

' rewolucja saska 1830 r. i reformy polityczne z lat 1831-1835. Konstytucja saska 
gwarantowała ludności serbołużyckiej formalnie równe prawa z ludnością niemiecką. 
Szczególnie aktywni w narodowyrą ruchu serbołużyckim byli wówczas (zresztą 
także i w późniejszych latach) bogaci chłopi, którzy uwolnili się od ciężarów feu
dalnych. Wiele uwagi poświęca Autor walce Serbołużyczan o równouprawnienie 
językowe w latach trzydziestych. Podkreśla rolę tzw. seminarium stanowego w Bu
dziszynie, w którym w latach trzydziestych i czterdziestych studiowało wielu Ser
bołużyczan - później wybitnych działaczy narodowych. W rozdziale tym zwraca 
się także uwagę na znaczenie kontaktów polsko-serbołużyckich we Wrocławiu. 
W Uniwersytecie Wrocławskim w latach czterdziestych studiowała grupa Serbołu
życzan (m. in. Smoler - później wybitny serbołużycki działacz narodowy), którzy 

założyli tu Verein fiir Lausltzer Sprachen und Geschichte. Wrocław dostarczał in
teligencji serbołużyckiej w pruskich Łużycach. Na Smolera duży wpływ we Wroc

ławiu wywierał Czelakowski i Purkynje. W latach 1842-1844 Czelakowski był 
nauczycielem Smolera w zakresie języków słowiańskich. Autor przedstawia i opi
suje liczne fakty świadczące o żywym rozwoju narodowego ruchu serbołużyckiego 
w latach czterdziestych XIX w. W tym bowiem czasie przedstawiciele inteligencji 
serbołużyckiej opracowywali gramatyki, słowniki, gromadzili pieśni ludowe, badali 
kulturę ludową itp. Od 2 VII 1842 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma „Ty

dzenska Nowina", wychodzący przez prawie 100 lat. Od 1845 r. organizowano na- · 
rodowe święta śpiewacze. W 1845 r. 34 osoby założyły towarzystwo Maćica Serbska, 
które stawiało sobie za cel koordynowanie badań naukowych i wydawanie publi
kacji serbołużyckich. 

Wydarzenia 1848/49 r. na Łużycach przebiegały w sposób bardzo podobny jak 
na Sląsku. Dominującą cechą ruchu rewolucyjnego Wiosny Ludów był ruch chłop
ski. Chłopi wywierali nacisk na feudałów, zmuszając ich do zrzekania się powin
ności feudalnych. Autor podkreśla, że w tym ruchu antyfeudalnym współdziałali 
ze sobą chłopi serbołużyccy i niemieccy. Na gruncie ruchu ekonomicznego i spo
łecznego (podobnie jak na Górnym Sląsku) rozwijał się wówczas serbołużycki ruch 
narodowy, czego wyrazem było powstawanie odrębnych organizacji serbołużyckich 
(tzw. Vaterlandsvereinów). Podobnie jak w latach poprzednich główną w. nim rolę 
odegrali bogaci chłopi. 

W książce zwraca się uwagę na umiarkowaną postawę inteligencji serbołużyc
kiej w czasie Wiosny Ludów (podrozdział 3 rozdziału II). Autor przypomina, że 
wysuwała ona żądania równouprawnienia języka serbołużyckiego, swobodnego roz
woju kulturalnego Serbołużyczan, ale była przeciwna rewolucji. W pracy nie wyjaś
nia się zadowalająco tego faktu, poprzestając jedynie na stwierdzeniu, że konserwa

tyzm inteligencji był uwarunkowany społecznie. Jest to tym bardziej zastanawia
jące, iż inteligencja serbołużycka wywodziła się z ludu. Jej sympatia do polskich 
dążeń wolnościowych podaje w wątpliwość ten konserwatyzm i antyrewolucyjność. 

Autor nie wyjaśnia, dlaczego działacze serbołużyccy byli przeciwni Kongresowi 
Słowiańskiemu w Pradze. 

Na uwagę zasługuje twierdzenie o silnych sympatiach postępowych odłamów 
społeczeństwa niemieckiego do narodowego ruchu serbołużyckiego oraz o germani

zacyjnych postawach szlachty i dochodzącej do władzy burżuazji. Jest to prawidło
wość znajdująca potwierdzenie w podobnym ustosunkowaniu się społeczeństwa nie

mieckiego także do narodowego ruchu polskiego. Należałoby tylko podkreślić, że 
demokraci popierali aspiracje Serbołużyczan nie tyle ze względów narodowych, ile 
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społecznych i ustrojowych. Swobody bowiem językowe i narodowe Serbołużyczan 
traktowano jako nieodłączną część ogólnych swobód demokratycznych. 

Narodowy ruch Serbołużyczan rozwinął się w warnnkach rewolucji. Nasuwa 
to pewne analogie z narodowym ruchem polskim na Górnym Sląsku, który pojawi'ł 
się po raz pierwszy i rozwijał również w warunkach rewolucji. Różnica polegała 
tylko na tym, że ruch serbołużycki był o prawie 20 lat wcześniejszy, gdyż w Sa
ksonii i .Łużycach o tyle wcześniej zaistniały warunki rewolucyjne. Ponadto za
równo ruch serbołużycki na Łużycach, jak i ruch polski na Górnym Sląsku rozwi
nął się na podłożu społeczno-ekonomicznym, w warunkach walki z anachronicz
nym w XIX w. systemem i uciskiem feudalnym. W jednym i drugim wypadlm 
walka społeczna łączyła się z dążeniem do emancypacji narodowej. 

Praca E. Hartstocka stanowi bardzo poważne osiągnięcie naukowe. Na podsta
wie szerokiej podstawy źródłowej przedstawia ona szczegółowo początki rozwoju 
narodowego ruchu Serbołużyczan. Wprawdzie dotyczy ona tylko części tego ruchu 
w obrębie saskich Górnych Lużyc, ale znakomicie naświetla te wszystkie zjawiska, 
które zapoczątkowały rozwój całego narodowego ruchu serbołużyckiego w XIX w. 
Saskie Lużyce Górne stanowiły bowiem centrum narodowego życia Serbołużyczan 
w latach późniejszych. 

Mieczysław Pater 

LAGE UND KAMPF DER LANDARBEITER IM OSTELBISCHEN PREUSSEN 
(VOM ANFANG DES 19. JAHRHUNDERTS BIS ZUR NOVEMBERREVOLUTION 
1918/19). QUELLEN. Wybór i opr. H. Hilbner i H. Kathe, Berlin 1977, t. I-II, 
ss. LXXII + 638 (paginacja łączna dla obydwu tomów). 

Leo Stern, redaktor serii Archivalische Forschungen zur Geschichte der deu
tschen Arbeiterbewegung, wydawanej przez · centralny instytut historii Akademii 
Nauk NRD, podniósł trafnie w przedmowie do niniejszego wyboru źródeł, że histo
riografia NRD zajmowała się dotąd przede wszystkim dziejami proletariatu prze
mysłowego, obecnie zaś nadszedł czas, by szczegółowiej zbadać walkę robotników 
rolnych. Na razie ograniczono się do terytorium na wschód od Laby w okresie od 
początków XIX w. do rewolucji listopadowej w latach 1918-1919. Wybrano tep
region, gdyż tutaj koncentrowały się w ogromnych majątkach junkierskich naj
liczniejsze rzesze robotników roLnych w Niemczech; wśród nich znaczną część sta
nowili Polacy. 

W zbiorze zaprezentowano 202 dokumenty, podane w całości lub fragmentach, 
od Powszechnego Krajowego Prawa z 1794 r. do sprawozdania Niemieckiego Kla
sowego Związku Robotników Rolnych za lata 1914-1919. Stanowią one wynik kwe
rendy przeprowadzonej w sześciu archiwach (w tym dwóch polskich: WAP Po
znań i Wrocław). Ułożono je w porządku chronologicznym, zaopatrzono w metryki 
według systemu obowiązującego w wydawnictwach źródłowych w NRD. Dzieło 
posiada indeksy rzeczowy, osobowy i nazw geograficznych, a nadto sporządzono 
tematyczny wykaz źródeł, grupujący je w sześciu głównych kręgach tematycznych. 
Całość poprzedzona została obszernym wstępem merytorycznym pióra H. Hilbnera. 
Wstęp dzieli się na 6 rozdziatów, odpowiadających poszczególnym kręgom tema
tycznym: klasycy marksizmu-leninizmu o kwestii robotników rolnych, położenie 
socjalne i prawne robotników rolnych, wystąpienia robotników rolnych w okresie 
Wiosny Ludów, socjalistyczna agitacja i organizacja w tym środowisku, powstanie 
i rozwój klasowego związlm zawodowego, kwestia robotników rolnych w okresie 
rewolucji listopadowej. 

Pod względem merytorycznym zaprezentowana dokumentacja stanowi zbiór 
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niezwykle interesujący, gdyż odpowiada on - w sposób, jaki jest możliwy w tej 
formie - na następujące pytania: jakie było położenie prawne i socjalne robotni
ków rolnych, w jaki sposób klasy panujące traciły stopniowo funkcję nieograni
czonego władcy i patrona wobec tej grupy ludzi, jaki był związek między ogólnym 
rozwojem kapitalizmu oraz ruchami migracyjnymi (,,ucieczka ze wsi") a zmianami 
w sytuacji robotników rolnych, dlaczego socjaldemokracja i jej związek zawodowy 
nie potrafiły zyskać w tym kręgu większej liczb)! zwolenników, jak budziła się 
świadomość społeczna wśród robotników rolnych, jak przebiegała walka między 
lewicą a prawicowymi partiami politycznymi w kwestii proletariatu wiejskiego itp. 

Na niektóre z tych problemów czytelnik nie otrzymuje jeszcze pełnej odpo
wiedzi, gdyż wymagają one dalszych badań. Rodzą się też nowe zagadnienia ba
dawcze: dlaczego walka samych robotników rolnych miała tak ograniczone roz
miary, dlaczego agitacja socjaldemokratyczna w tym środowisku czyniła tak małe 
:postępy, jaki był związek Ostfluchtu z tragicznym położeniem robotników rolnych, 
w jaki sposób imigracja polskich robotników sezonowych wpływała na losy cze
ladzi dworskiej itd. Odnosi się wrażenie, że stopniowa i niewielka popra'Ya sytuacji 
robotników rolnych nie była wynikiem ich własnej ograniczonej walki i starań, 
lecz raczej efektem ataków postępowych sil w Niemczech. 

Problematyka ziem polskich ówczesnego zaboru pruskiego została w zbiorze 
częściowo scharakteryzowana. Nie mogło być mowy o pełnym i wyczerpującym 
przedstawieniu tego zagadnienia. Autorzy wyboru źródeł nie omieszkali jednak 
wskazać, jakie siły domagały się równouprawnionego trnktowania robotnika pol
skiego z niemieckim, a jakie się temu przeciwstawiały. 

W zbiorze zilustrowane zostało powstanie tkaczy śląskich z 1844 r., pominięto 
natomiast tzw. sprzysiężenie cieplickie z 1845 r. Górny Sląsk reprezentowany jest 
jedynie w. okresie Wiosny Ludów, po czym region ten znikł z pola widzenia 
wydawców. Nie przedstawiono stanowiska PPS zaboru pruskiego wobec problema
tyki agrarnej i kwestii robotników rolnych. Dolny Sląsk jest w źródłach obficiej 
przedstawiony, mięclzy poszczególnymi fragmentami brak jest jednak ciągłości. 

Byłoby celowym zamieszczenie w książce odpowiedniego zestawienia bibliogra

ficznego (w wyborze), gdyż przypisy do „Wprowadzenia" H. Hiibnera mają nieco 
jednostronny charakter i są dość dalekie od wyczerpującego wskazania na naj
ważniejsze pozycje w niemieckiej i polskiej historiografii, posiadających już okre
ślony dorobek w omawianej problematyce. 

Rzucają się w oczy pewne mankamenty edytorskie, które utrudniają. korzy
stanie z tego cennego zbioru. Wydawcy poskąpili objaśnień merytorycznych, wsku
tek czego czytelnik zmuszony jest na własną rękę poszukiwać wyjaśnień. A można 
było przecież skomentować pojęcia „Kossate" (s. 52), ,,Landesokonomiekollegium" 
(s. 383) itp. Odczuwa się brak notek biograficznych dla wielu osób odgrywających 
większą lub mniejszą rolę w rozwoju ruchu robotników rolnych. Nie objaśniono 
charakteru wielu partii, stowarzyszeń i instytucji, których stanowiska przedstawio:

no w dokumentach. Błędna jest pisownia nazwiska Schemmela (s. 164). Liczby z ta
beli na s. 327 należy rozumieć jako tysiące. 

W sumie jesteśmy jednak wdzięczni Wydawcom za edycję tego . dzieła, które 
witamy z uznaniem jako kolejny et_?p do pełnego opracowania dziejów robotników 
xolnych we wschodnich prowincjach Niemiec. 

Franciszek Hawranek 

z. B e d n o r z, DYSZLEM I PARĄ. Z DZIEJÓW POLSKIEJ LITERATURY
PODRÓŻNICZEJ NĄ. SLĄSKU, Opole 1978, ss. 347. 

Instytut Sląski w Opolu przygotował kolejną publikację dotyczącą dziejów 
piśmiennictwa polskiego na ziemi śląskiej. Autorem jej jest Z. Bednorz, znany 
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pisarz i publicysta, swym życiem i tV.:órczością związany mocno z kulturą tego 
regionu. Warto tu m. in. przypomnieć jego książkę, wydaną w 1971 r., Nad rocz

nikami dawnych gazet śląskich. W recenzowanym dziele Bednorz podjął temat 
dotąd prawie nie tknięty przez badaczy. W powszechnym odczuciu polska litera::, 
tura tworzona na Sląsku to przede wszystkim poezja. Prozą dziewiętnastowieczną 
nie zajmowano się, uważając, że znane jej przykłady to uhvory słabe i mało ory
ginalne. Bednorz udowadnia jednak, że nie jest to praktyka słuszna. Wskazuje na 
nie dostrzeżone dotąd pole, ńa którym winno się szukać „owoców dobrej, żywej 
prozy". W podróżopisarstwie - dowodzi Autor - znaleźć można przekonujące 
przykłady interesującej twórczości prozatorskiej. Poznanie jej, analiza i ocena pozwo
lą wypełnić istniejącą dotychczas lukę w historii literatury i kultury polskiej na 
Sląsku. 

Relacje z odbytych podróży Slązacy spisywali chętnie. Zasięg ich podróżniczych 
obserwacji i ich wartość były oczywiście różne. Uwzględniając tylko osiągnięcia 
wartościowsze dokonał Autor pewnej klasyfikacji zebranego materiału, dzieląc go 
wedle terenów, których relacje dotyczą: część pierwsza książki prowadzi „w głąb 
ojczyzny", druga dotyczy Orientu, trzecia - Europy i Ameryki Południowej. W czę
ści pierwszej przypomniano więc okruchy podróżnicze Józefa Lompy z pogranicza 
Kongresówki i Sląska oraz Karola Miarki opis wycieczki do Wielkopolski. Większy 
walor mają Szkice z ziemi i historii Prus Królewskich Konstantego Damrota, nb. 
ze względu na patriotyczne akcenty skonfiskowane przez władze pruskie. 

Relacje z Bliskiego Wschodu to przede wszystkim budzący znaczną ciekawość 
Dziennik dwudziestoletniej misji apostolskiej na Wschodzie (1850) ks. Mansweta 
(vel Henryka) Aulicha, syna ziemi prudnickiej. Jest to pierwsza po polsku napisana 
przez Slązaka relacja z Turcji i Persji. Wśród popularnych na Sląsku opisów Ziemi 
świętej znalazły się interesujące relacje pielgrzymów, m. in. cenny rękopiśmienny 
tekst ks. Michała Przywary, znanego dotąd jedynie ze swych prac w dziedzinie 
dialektologii i folklorystyki (reprezentatyv,rina próbka jego Podróży na Wschód prze
drukowana została w aneksie, s. 297-319). Z początku XX w. pochodzą także 
wspomnienia z pielgrzymki do Palestyny oświatowca, literata, a jednocześnie ludo
wego podróżopisarza - Józefa Gallusa. 

Ostatnia część książki omawia plon pisarski odnoszący się do Europy oraz 
Ameryki Lacińskiej. Na naszym Jrnntynencie ekskursje Ślązaków prowadziły do 
Włoch, do słynnej z religijnych spekt�kli miejscowości Oberammergau w Bawarii 
oraz do ,;nadreńskiej prowincji". Przypomniany tu został dorobeli: w zakresie prozy 
podróżniczej ks. Antoniego Stabika, znanego dotąd tylko jako poeta, ks. Adolfa 
Hytrka, a także dwu ·przedstawicieli górnośląskiego świata pracy - górników Wa
wrzyńca Walczucha i Leopolda Wyciska. Relacja tego ostatniego ukazuje - jak 
pisze Autor - ,,ważny odcinek robotniczej drogi, wśród dróg europejskich nawie
dzanej częściej niż inne" - drogi, która prowadziła do Zagłębia Ruhry po pracę 
i chleb. Emigracyjnych losów dotyczą również dalsze omawiane relacje. Ze sporego 
zasobu zamieszczanych w prasie śląskiej korespondencji Ślązaków - emigrantów 
do Ameryki Południowej wydobył Bednorz jedynie nieliczne przekazy. Plon ·okazał 
się skromny i ubogi. Na wyróżnienie zasłużyły relacje braci Sikorów, Jana i Jakuba, 
zakonników salezjanów. Pierwszy z nich zamieszczał pod koniec XIX w. na lamach 
,,Katolika" listy z Ziemi Ognistej. Ostatnim omówionym reprezentantem podróżo
pisarstwa śląskiego jest o. Franciszek Stateczny, gorączkowo przemierzający kraje 
i kontynenty. Z obfitej jego twórczości literackiej uwzględniono niezbyt liczne 
wypowiedzi odnoszące się do podróży, m. in. do Brazylii. 

Bednorz dokonał wnikliwej i wyczerpującej analizy tekstów podróżniczych, 
ujawniając oryginalne właściwości pr-ozy poszczególnych twórców, skalę ich zain
teresowań, walory lub cechy ujemne. Wykazał, iż mimo zrozumiałych braków lite-
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rackiego rzemiosła umieli „odkrywczo ogarnąć stosunkowo rozległy obszar spraw ... 
i co ważniejsze: rzeczy i zjawiska postrzeżone umieli sugestywnie i sprawnie 
opisać". 

Najnowsza publikacja Bednorza łączy w sobie cechy rozprawy naukowej i lite
rackiego eseju. Wypełnia istotną lukę w badaniach historii literatury_ na Sląsku, 
wydobywa z zapomnienia nie znane szerszemu ogółowi sylwetki pisarzy i publicy
stów. Nieistotne dla całości dzieła są dostrzeżone tu i ówdzie pomyłki i niedokład
ności. Sprostować należy m. in. zdanie, że Wincenty Pol odbył „podróż od Koźla 
wzdłuż Odry do Opola i dalej" (s. 39) - poznawanie Śląska rozpoczął on bowiem 
od wschodniej krawędzi tej ziemi, tj. od przekroczenia mostu na granicznej Przem
szy. 

Książka wydana została starannie i może liczyć na zainteresowanie szerszej 
nieco - nie tylko profesjonalnie - publiczności czytelniczej. Skromne ilustracje 
w tekście w niewielkim tylko stopniu wpływają na wystrój zewnętrzny książki, 
niewą�pliwie znacznie lepsze byłyby ryciny na wkładkach kredowych. 

Andrzej Zieli1iski 

,,DRANG NACH OSTEN" I �ARODY CENTRALNOJ, WOSTOCZNOJ I JUGO
-WOSTOCZNOJ JEWROPY, 1871-1918, Moskwa 1977, Akademija Nauk SSSR, In
stitut Słowianowiedienija i Bałkanistiki, ss. 317. 

Instytut Słowianoznawstwa i Bałkanistyki w Moskwie tematem wymienionym 
w tytule zajmuje się nie po raz pierwszy 1. W odróżnieniu od poprzednich wydaw
nictw, będących zbiorami artykułów, w tym wypadku książ'ka ma postać zespoło
wej pracy autorstwa 13 historyków, podzielonej na rozdziały. Chronologicznie obej
muje okres 1871-1918, a więc stosunkowo węższy (praca z 1967 r. sięgała od 
średniowiecza do czasów po II wojnie światowej, z 1974 r. od 1871 r. do II wojny 
światowej). Można ją uznać za próbę podsumowania badań nad czasami II Rzeszy 
i dualistycznej monarchii habsburskiej. 

Podstawę źródłową stanowią w większości wypadków opracowania i źródła 
drukowane, często już wyzyskiwane (akty dyplomatyczne, zbiory innych dokumen
tów, pamiętniki, publicystyka). Ponieważ w książce mowa jest przeważnie o za
gadnieniach, o których pisano już bardzo wiele, literatura jest ogromna i nie ma 
celu wymienianie pozycji nie cytowanych. W niektórych rozdziałach Autorzy się
gają do prasy, rzadziej - chyba najczęściej we fragmencie o neoslawizmie - do 
źródeł archiwalnych (w tym niekiedy także do materiałów polskich, natomiast nie 
widać opierania się na niemieckich). 

Książka podzielona została na 3 części, z których pierwsza dotyczy okresu 
do polowy lat dziewięćdziesiątych XIX w. (Utworzenie cesarstwa niemieckiego 
i zmiana sytuacji dyplomatycznej w Europie), druga początków XX w. (Wschodni 
kierunek „polityki światowej" Niemiec. Walka bloków imperialistycznych), a trze
cia okresu I wojny światowej (Kierunek wschodni w polityce imperializmu nie
mieckiego w latach 1914-1918: Cele wojenne polityki Niemiec w Ew·opie wschodniej 
i. południowo-wschodniej). Części te podzielone są dalej na 18 rozdziałów o niemal

1 Giermanskaja ekspansija w Centralnoj i Wostocznoj Jewropie, Moskwa 1965; 
,,Drang nach Osten" i istoriczeskoje razwitije stran Centralnoj, Wostocznoj i Jugo
-Wostocznoj Jewropy, Moskwa 1967 (materiały międzynarodowego sympozjum z udzia
łem także historyków polskich); Giermanskaja wostocznaja politika w nawoje i no
wiejszeje wriemija. Problemy istorii i istoriografii, Moskwa 1974, por. rec. A. Czu
bińskiego w „Studia historica polono-germanica", VI, 1977. 



128 Recenzje 

równej objętości. Można przypuścić, że poszczególnym Autorom wyznaczono rygo. 
rystycznie rozmiary pisanych przez nich fragmentów. 

Dwie pierwsze części mają podobny do siebie układ rzeczowy; kolejno mowa 
w nich jest o polityce zagranicznej Niemiec (roz. I i VI) i Austro-Węgier (roz. II 
i VII), o stosunkach rosyjsko-niemieckich (roz. III i VIII), o ekspansji niemieckiej 
na Bałkanach (roz. IV i X), w części I o pruskiej polityce na ziemiach polskich 
(raz. V), w części II o neoslawizmie i sprawie polskiej (roz. IX). W części III 
większą rolę odgrywa chronologia, choć sporo zostało z układu rzeczowego (tematem 
kolejnych rozdziałów jest: początek )'VOjny, wewnętrzna sytuacja Austro-Węgier 
i zależność ich od Niemiec, polityka Niemiec w sprawie polskiej, polityka okupa
cyjna państw centralnych, Rewolucja Październikowa a losy ludów Europy środko
wej i pld.-wsch., pokój brzeski i interwencja Niemiec w Rosji Radzieckiej). Oboj{ 
walorów układ taki ma także mankamenty, do których należy parokrotne omawia
nie wielu faktów i zjawisk (np. kryzysu aneksyjnego czy pokoju brzeskiego); zdarza 
się także, że cytowane są bardzo podobne do siebie wypowiedzi w tych samych 
sprawach (np. wypowiedzi Holsteina z 1909 r., s. 145 i 183). 

Najważniejszą sprawą jest sposób ujęcia zagadnienia. Według J. Chlebowczyka 
do 1890 r. ,,polityka wschodnia sprowadzała się do sprawy polskiej, i to tylko 
w zasadzie w granicach wschodnich prowincji Prus". Po 1890 r. nastąpił „zwrot 
w dotychczasowej polityce wschodniej na rzecz ekspansji· terytorialnej", ale nie 
była ona ,,naczelnym zagadnieniem", lecz „jedynie tylko odcinkiem ich [scil. Nie
miec) przestrzennej ekspansji gospodarczej, politycznej i militarnej". Wojna świa
towa, a zwłaszcza jej końcowa faza jeszcze bardziej „zaostrzyła nasilenie ekspan
sji terytorialnej" 2. 

W omawianej książce pod pojęciem Drang nach Osten rozumiana jest także 
polityka Niemiec i Austrii na Bałkanach, a nawet w Turcji. W pierwszej części 
ekspansja na wschód nie została przedstawiona na tle całej polityki zagranicznej, 
ale uwypuklono w niej akcenty antyrosyjskie i antysłowiańskie. Autorzy używają 
przy tym obok siebie źródeł dyplomatycznych i publicystycznych, nie zawsze iden
tycznych w swoim znaczeniu. W polityce Austro-Węgier podkreślili stosunek do 
Niemiec i ekspansję na Bałkany. W pierwszej kwestii dostrzegli dwie tendencje -
dążenie do samodzielności i wzrost uzależnienia, na ogól im bliżej wojny, tym 
większego, w drugim stwierdzili, że stanowiła ona ważny element całego germań
skiego Drang nach Osten (s. 39), zaostrzała antagonizmy narodowe i przyczyniała 
się do uczynienia z Bałkanów beczki prochu. W rozdziale o stosunkach niemiecko
-rosyjskich Autorzy tłumaczą udzi�l Rosji w sojuszu trzech cesarzy, od początku 
dostrzegając przeciwieństwa między Berlinem i Petersburgiem oraz podkreślając 
wczesną genezę zbliżenia Rosji do Francji (charakterystyczna może być ocena so
juszu z 1881 r., że zawarty został wbrew interesom Rosji, nie osłabił antagonizmu, 
lecz tylko odroczył moment ostatecznego zerwania, s. 54-55). Przy takim układzie 
szczególnie silnie (i to w niejednym miejscu) podkreślony jest zwrot 1878 r. I tu, 
i w części II mało jest o polityce rosyjskiej na Bałkanach. W obszernie omówionej 
ekspansji niemieckiej i austriackiej Autorzy starają się wydobyć jej · antyrosyjski 
charakter. Dodając do tego obszerne fragmenty o wpływach gospodarczych obu 
państw na Bałkanach, można dojść do stwierdzenia, że Europa pld.-wsch. stała się 
już w tym czasie jednym z najważniejszych terenów ekspansji niemieckiej (por. np. 
s. 81). Dalekie to jest od znanej wypowiedzi Bismarcka, że Konstantynopol nie
jest wart kości jednego grenadiera pomorskiego. Rozdział o polityce antypolskiej
drukowany był już w Polsce 3, nie jest jasny związek tej polityki w granicach
Prus z Drang nach Osten.

2 Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie środkowej, Poznań 1963, s. 104-105. 
3 T. J. Gr i g o  r j a n c, Germanskaja politika na polskich ziemljach w 70-

90 gg. XIX w. (Studia· historica polono-germanica, VI, 1977). 
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Taki obraz został pod niejednym względem zaostrzony w części drugiej. Drang 
nach Osten· uznany został w niej za jedną z głównych, czy nawet za decydującą 

część Weltpolitik, a z teg.o kierunku wschodniego jako najwaimiejszy Autorzy· okreJ 

ślili stosunek do Rosji (por. np. s. 110-112), choć mniej to występuje w rozdziale 
o stosunkach niemiecko-rosyjskich. Na dalszy plan odsunięty został antagonizm
z Wielką Brytanią, tak silnie podkreślony np. przez Jeruzalimskiego. Odpowiedni
kiem daty 1878 r. w części II stal się kryzys aneksyjny z 1908 r. (charakterystyczne
jest zaznaczenie, że spowodował on większe napięcie w stosunkach rosyjsko-nie
mieckich niż wojny bałkańskie). Neoslawizm Autorzy w znacznym stopniu uznają
za reakcję na propagandę pangermańską i ekspansję niemiecką (s. 158), określają
jako ruch głównie liberalnej burżuazji (s. 163) i więcej piszą o początkach niż
o późniejszych stadiach, a niepowodzenie przypisują w dużej mierze nacjonalizmowi
mniejszych narodów. Jeszcze bardziej niż w części I za główny teren ekspansji
niemieckiej uznane zostały Balk.any, tam zaś jako najważniejsze zjawiska omó

wiona została ta ekspansja i obrona tamtejszych narodów. Charakterystyczne, że
odpowiednikiem rozdziału o antypolskiej polityce Prus jest stanowisko Polaków
wobec neoslawizmu. Nie problem polski, ale południowosłowiański odgrywał główną
rolę w stosunkach Rosji z Niemcami i Austro-Węgrami (s. 168).

Także w czasie I wojny światowej wschodni kierunek ekspansji Autorzy uznali 
za najważniejszy, gdyż tylko rozbicie Rosji mogło zabezpieczyć pozycję Niemiec 
w przyszłym konflikcie z Anglią o panowanie nad światem (s. 196). Dla uzasad
nienia tego stwierdzenia podkreślili większe znaczenie frontu wschodniego niż 
zachodniego (por. np. s. 304), a także uznali, że niepowodzenia na wschodzie de
cydowały o fiasku niemieckich planów wojennych (np. �- 197). Szeroko i w wielu 
miejscach omówione zostały niemieckie cele wojenne, o których tak wiele napisano 
w literaturze ostatniego ćwierćwiecza (np. w pracach Fischera), podając projekty 
zarówno rządu czy dowództwa wojskowego, jak różnych zrzeszeń, polityków i pu
blicystów. Za centralny kompleks tych planów Autorzy uznali projekt Mitteleuropy 
(s. 204). Sporo napisali o polityce państw centralnych wobec sprawy polskiej, na
tomiast metody okupacji przedstawiono bardziej na terenie Oberostu i na Bałka
nach. W opisie reakcji narodów na ekspansję niemiecką nacisk położony jest na 
końcowy okres wojny i na wpływ rewolucji w Rosji. Odpowiednikiem dat 1878 
i 1908 jest w tej części pokój brzeski, ale przy jego opisie Autorzy podkreślili, że 
zawierał on także element porażki Drang nach Osten (jak zmuszenie Niemców do 
mówienia o prawie do samostanowienia). W zakończeniu Autorzy stwierdzają, że 
Drang nach Osten stal się instrumentem walki imperializmu światowego z Rosją 
Radziecką (s. 307). 

W krótkim omówieniu możlj.we było podanie tylko części wniosków zawartych 
w pracy, ale pozwala ono w przybliżeniu na zorientowanie się w jej charak
terze. 

Adam Galos 

T. S z ul d r z y ń ski, WSPOMNIENIA WIELKOPOLSKIE, wstęp J. Szul
drzyński, Londyn 1977, ss. 146. 

Przez długi czas liczba pamiętników osób działających na terenie zaboru pru
skiego, wobec słabszego tam tętna życia politycznego i kulturalnego, była mniejsza 
niż osób z innych ziem polskich. Po 1945 r. zainteresowanie historią tych terenów, 
a następnie także odwoływanie się do świadectw również przedstawicieli grup 
społecznych, a nie tylko wybitnych jednostek, w części wyrównało ten niedostatek 
Niemniej pojawienie się każdego nowego pamiętnika jest ważne. 

9 - SObótka 1/79 



130 Recenzje 

Omawiane wspomnienia Tadeusza Szuldrzyńskiego wydane zostały z wielką 
pieczołowitością przez syna Jana, który tekst poprzedził wstępem niewiele krótszym 
od samego pamiętnika. Ma on charakter wspomnień o ojcu, zwłaszcza tam gdzie 
mowa jest o okresie po 1918 r. Jest to tym ważniejsze, że pamiętnik obejmuje je
dynie okres wcześniejszy. Niewątpliwa to szkoda, gdyż dzieje ugrupowań kon
serwatywnych w okresie międzywojennym, w tym także ChrześĆijańsko-Narodowego 
Stronnictwa Rolniczego, którego był prezesem, znane są w sposób niedostateczny. 

Na charakter wspomnień wpłynął czas ich powstania (czy raczej dyktowania 
synowi) dopiero pod koniec życia. Autorowi najsilniej utkwiło w pamięci kilka 
fragmentów z przeszłości, które stanowią 6 rozdziałów: Z lat dziecinnych - Kul
turkampf, Odpowiedź na kolonizację - Bank Ziemski, Ile ziemi tyle Polski -
Związek Ziemian, Jedność w działaniu - Kasyno Obywatelskie, Intrygi pruskie -
groźba wywłaszczenia oraz Próby pojednania - inicjat)'\va Erzbergera. Z zesta
wienia widać, że punkt ciężkości wspomnień spoczywa na narodowej ,J.ziałalności 
ziemiaństwa, szczególnie na akcji ekonomicznej w ramach walki o ziemię. Trudno 
spodziewać się obfitego materiału na kilkudziesięciu zaledwie stronach, niemniej 
wybór ten jest charakterystyczny. Nie ma więc prawie nic o działalności autora 
w Centralnym Towarzystwie Gospodarczym, w którym odgrywał sporą rolę, być 
może dlatego, że CTG w mniejszym stopniu eksponowało swój narodowy charak
ter. Nie ma też o Związku Narodowym, a w nim Szuldrzyński był także czynny; 
może tę niezbyt udaną próbę utworze.nia politycznej organizacji konserwatywnej, 
skierowanej także przeciw endecji, uważał za mniej ważną. 

Fragmentem najistotniejszym, a i objętościowo największym, jest rozdział po
święcony Związkowi Ziemian. Od prac L. Bernharda (w pamiętniku jest ciekawy 
urywek o 'tym, jak Bernhard starał się uzyskać informacje o Związku) pisano 
o nim niewiele (np. Jakóbczyk nie omówił go w Studiach. z dziejów WieZlcopoZ.:ilci,
najczęściej wymieniany jest wśród instytucji parcelacyjnych, tak też wyglądają
jego drukowane sprawozdania; T. G. Jackowski w obszernym pamiętniku, W walce
o polskość, Kraków 1972, s. 210, pisze o nim bardzo lakonicznie). Jak na organi
zację ziemiańską był wcale liczny i w dodatku miał bardzo ustabilizowany skład
(według różnych sprawozdań w r. 1911-542 członków, w 1914 r. - 551, w 1915 r. -
545, w 1918 r. - 597). We wspomnieniach Szuldrzyńskiego mało jest danych fak
tycznych, natomiast nacisk położony został na mechanizmie działania, mającym na
celu utrzymanie ziemi w rękach polskiego ziemiaństwa. Szkoda, że brak informacji
o roli Związku w tworzeniu specyficznej poznańskiej formy majoratów.

Podkreślenie narodowego znaczenia Związku Ziemian łączy się z uwypukle
niem wszelkiej solidarnej akcji polskiej. W momencie pisania wspomnień autor 
bronił także i takich wystąpień ziemiaństwa, które już współcześnie, a tym bar
dziej później, uważane były za ugodowe wobec władz pruskich, niekiedy wręcz za 
zdradę. Najwyraźniej widać to we fragmencie poświęconym wizycie Wilhelma II 
w Poznaniu w 1913 r., gdy w przyjęciu cesarza udział brała grupa ziemian pol
skich (jak to oceniano w okresie pisania pamiętnika, por. np. odpowiedni urywek 
w pracy A. Skałkowskiego, Bazar Poznański, Poznań 1938). Autor opisuje �oprze
dzające wizytę narady, na których z wielkimi oporami zdecydowano się na taką 
taktykę w obawie przed ponownym, na większą skalę, zastosowaniem wywłaszcze
nia. Jest bardzo wątpliwe, aby podobne kroki mogły wywrzeć wpływ na poczy
nania władz, ale dla autora obowiązkiem ziemiaństwa „jako stanu posiadającego 
ziemię, podstawę narodowego bytu, było tę ziemię za wszelką cenę dla Polski 
zachować" jako podstawę odrodzenia i rozwoju narodu (s. 113). Poglądy to dysku
syjne, ale nie ma ,powodów, aby potępiać za nie autora. 

Wspomnienia wydane zostały starannie, czego nie zmienia fakt, że pojaw1aJą 
się w nich (i we wstępie) niekiedy drobne pomyłki (np. parlament Związku Pół-
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nocno-niemieckiego rezydował w Berlinie, a· nie we Frankfurcie, s. 11 i 68; w 1867 r. 
Poznańskie zostało wcielone do tegoż Związlku, a później do Rzeszy, nie do Prus, 
s. 133).

Adam Galas 

J. I w i c k  i, Z MYŚLĄ O NIEPODI,.EGLEJ. LISTY POLAKA, ZOLNIERZA
ARMII NIEMIECKIEJ Z OKOPÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ (1914-1918), Wybór, 
wstęp i opracowanie A. Juzwenko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, 
SS. 304. 

Choć nurt świadectw pamiętnikarskich i podobnych od wielu lat jest wcale 
szeroki, warto zwrócić uwagę na opublikowane ostatnio listy Józefa Iwickiego. 
Wśród wydanych dotąd prac dotyczących wojny lat 1914-1918 przeważają pamięt
niki pisane później (jak np. B. Hulewicza, Wielkie wczo,raj w małym kręgu, War
szawa 1968, w którym jest spory fragment o I wojnie światowej), a więc oceniające 
lata 1914-1918 mniej czy bardziej świadomie z punktu widzenia klęski Niemiec 
i powstania państwa polskiego. W tym wypadku mamy do czynienia z liczbą 
ponad 300 listów pisanych do matki. Pierwszy datowany jest 27 IX 1914, ostatni 
15 XII 1918, obejmują więc okres niemal całej wojny. 

Autor liczył w 1914 r. 23 lata i był studentem Politechniki Gdańskiej (cały 
życiorys podał A. Juzwenko we wstępie), był więc przedstawicielem, jak byśmy 
dziś powiedzieli, młodej inteligencji technicznej, z tym zastrzeżeniem, że była ona 
wówczas nieporównanie mniej liczna. Ten status społeczny autora ma swoje zna
czenie dla charakteru listów. Jako jednoroczny ochotnik (przywilej takiej służby, 
wcale zresztą nie ochotniczej, przysługiwał, jak wiadomo, osobom o wykształceniu 
średnim lub zbliżonym) służył na skutek wojny znacznie dłużej, na awans podofi
cerski, później oficerski czekać musiał długo. Studia techniczne spowodowały skie
rowanie go do saperów. Większość czasu spędził na froncie zachodnim (zwłaszcza 
we Flandrii), resztę w samych Niemczech. poza krótkim pobytem w Galicji 
Wschodniej. 

Postać adresata spowodowała pomijanie co bardziej drastycznych opisów wo
jennych· czy cięższych przeżYć własnych, natomiast niemal żadnej roli nie odgry
wały względy na cenzurę wojenną. Sam autor stwierdza, że niemożliwe było elimi
nowanie listów zawierających komentarze nieprzychylne dla władz ·po prostu 
dlatego, że było ich za dużo. Wydawca przypuszcza, że listy jako adresowane do 
„pani sędziny" (wdowy po sędzim) mogły być przepuszczane bez kontroli. Dodać 
tu trzeba, że I wojna światowa po długim !:>kresie liberalizmu dopiero zaczynała 
tworzyć ostrzejsze zasady cenzury. Wykonywana ona była w całym kraju przeważ"
nie przez wojsko i dominowały względy na tajemnicę wojskową nad względami 
politycznymi (pamiętano, że w czasie wojny 1904-1905 Japończycy sporo infor
macji wojskowych uzyskiwali z prasy rosyjskiej). Tak było nawet w stosunku do 
prasy, a jeszcze liberalniej traktowano listy, przy których odbiorcą była jednostka 
lub ograniczona liczba osób. Wszak dopiero w 1918 r. zakazano podawać miejsca 
postoju (do czego autor wcale nie zawsze się stosował). Wprawdzie Iwicki nie. 
skąpił nie tylko komentarzy politycznych czy opisów nastrojów w oddziałach. 
wojsk, ale podawał także informacje o charakterze ściśle militarnym czy przesyłat 
szkice (niekiedy prosząc tylko matkę, aby wiadomości o tym zachowała dla sie
"bie) - co bardziej niż krytyczne wobec Prus opinie mogło poruszyć cenzorów -
ale nie można wykluczyć, że przynajmniej część tych listów przechodziła przez· 
kontrolę bez specjalnych przeszkód. 

W takich warunkach wysyłane co parę dni listy tworzą źródło bliskie swoim . 
charak-terem dziennikowi. Zawarty zaś w nich materiał można podzielić na parę. 
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grup. Do jednej należą notatki o samej woJme, JeJ charakterze, stosowanych środ
kach walki itd. Jako saper autor widział więcej niż przeciętny piechur (choć 
mniej niż kombatanci wyższych rang) i więcej miał na ten temat do powiedzenia. 
Co prawda, opisów takich nie brakuje w literaturze wielu krajów wojujących, ale 
mniej jest ich w .polskiej (trafiają się np. w pamiętniku Hulewicza, op. cit.,

.s. 47-48). Te zaś są wyjątkowo szczere, czasem naiwne, inne trafne, dają niekiedy 
doskonały obraz walk pozycyjnych, i to na słynnych terenach flandryjskich, gdzie 
przybierały one szczególnie zażarty charakter. Autor na wojnę patrzy z technicz
nego i ekonomicznego punktu widzenia. Wątpliwe, aby słyszał o znanej książce 
J. Blocha, ale podobnie jak ten bankier oblicza, że mocarstwa długo nie wytrzy
mają kosztów wojny.

Wiele jest także wzmianek o· stosunkach w armii pruskiej (Iwicki przebywał 
niemal stale w otoczeniu wyłącznie niemieckim). Znowu nie są to żadne rewela
cje, ale opisy ka�towości, nastrojów i plotek, w końcu rewolucji w listopadzie 
1918 r. (nieco w duchu tuwimowskiej Rewolucji w Niemczech) tchną świeżością. 
Wśród wielu innych spraw ukazany jest stosunek do polskości, często oparty na 
krańcowej ignorancji, bardziej przejawiający się lekceważeniem i niechęcią niż 
antypolskim zacietrzewieniem krzewionym przez Hakatę. Obraz ten, w moim prŻe
konaniu, bardzo prawdziwy. 

Innym zagadnieniem są zadziwiająco lic:m1e wzmianki o sprawach polskich, 
a zwłaszcza o możliwościach odzyskania wolności. Zwrócił na to już uwagę wy
dawca, a znalazło to swój wyraz w tytule książki (nie jest jasne, czy pochodzi 
on od autora. czy wydawcy). Sprawa jest jednak dość skomplikowana. Iwickiego 
cechuje patriotyzm, z upodobaniem opisuje piękno krajobrazu polskiego czy walory 
ludności. Jest to jednak patriotyzm ostrożny (co wcale nie jest równoznaczne 
z tchórzostwem); z rezerwą wspomina o Poznaniakach, głośno manifestujących 
swoje nastawienie. Odczuwa wyraźny respekt dla Niemiec (nieraz podkreśla potęgę 
Rzeszy, jej prężność gospodarczą czy znakomitą organizację). Mimo wrogości wobec 
Prus był jednym z tych setek tysięcy młodych ludzi, którzy bez cienia oporu szli 
pod broń, gdy wezwanie do mobilizacji stwierdzało, że „ruchawka jest nakazana" 
(,,Niepodległość", II, 1930, s. 172), a później służbę wypełniał rzetelnie. Pisano już 
o Polakach, którzy pozostawali „pod urokiem potęgi militarnej Rzeszy" i „liczyli
się z możliwością sukcesu militarnego Niemiec", ale zarazem wśród których „po
wszechna . . . wiara w klęskę Niemiec i powstanie wolnej Polski miała charakter
reakcji psychologicznej, nie opartej bezpośrednio na żadnej konkretnej koncepcji
politycznej" (W. Markiewicz, Społeczne i polityczne przesłanki powstania wielko

polskiego, w: Powstanie wielkopolskie 1918-1919, Poznań 1958, s. 22-23). Nie
chodzi więc o żołnierzy polskich, których władze pruskie, słusznie lub nie, podej
rzewały o zdradę (por. np. tajne pismo ministra wojny z listopada 1915 r., ZStA
Merseburg, Rep. 77, Tit. 1884, nr 4, t. I, k. 246; ,,Zachowanie się Polaków znajdu
jących się na froncie w żadnym razie nie jest zawsze bez zarzutu; zarówno ze
wschodu jak i zachodu podnoszone są często skargi na niepewność (Unzuverlassig
keit] Polaków", na przechodzenie jednostek, a nawet całych grup na stronę wroga
i wstępowanie do wojska francuskiego). Iwicki w pierwszym okresie wojny, ro
zumując logicznie, niewielkie widzi szanse dla sprawy polskiej, a mimo tego wspo
mina o idei niepodległości. W miarę upływu czasu wysuwa coraz to nowe możli
wości, nieraz sprzeczne ze sobą. Trafiają się przewidywania zjednoczenia ziem
polskich pod władzą Rosji. Choć jak niemal cała opinia polska w zaborze pruskim
wrogi jest austrofilizmowi, czasem westchnie, jak dobrze byłoby pod rządami ·
Wiednia w państwie mniej czy więcej federacyjnym. Częścjej, zwłaszcza gdy cho
<lzi o zabór pruski, przewiduje pozostanie w granicach Niemiec; wbrew zaś wszyst
kim zahamowaniom nie cofa się przed rozpatrywaniem ewentualności utworzenia
ze wschodnich prowincji Prus. polsko-niemieckiego kraju Rzeszy. Widzi dobre 
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strony w 'koncepcji Mitteleuropy, a także w ekspansji zamorskiej Niemiec, bo w ten. 
sposób zmniejszyłby się ich gospodarczy nacisk na ziemie polskie, którego szczegól
nie się obawia. Trzeźwo ocenia akt 5 listopada, ale w parę miesięcy później zży
ma się, że Polacy w Królestwie ,nie korzystają z możliwości tworz�nia własnej armii,. 
aby jeszcze później podziwiać ich wstrzemięźliwość wobec obietnic państw cen
tralnych. Zastanawia się nad perspektywami powojennej odbudowy i szuka, które· 
z mocarstw mogłoby zapewnić na ,to odpowiednie kapitały. To tylko przykłady coraz 
to nowych wypowiedzi. Przy tym wszystkim widać ewolucję, która prowadziła, 
choć powoli, do coraz bardziej optymistycznych wniosków o możliwości uzyskania 
wolności. Nie sądzę, aby podobne stanowisko było czymś odosobnionym na polskich 
ziemiach zachodnich. 

Znaczny zespól listów Iwickiego wymagał poważnej pracy przy ich selekcji. 
Uznać ją trzeba za udaną. Pozostało wprawdzie jeszcze sporo niemal identycznych 
wzmianek o kursowaniu listów, próśb o przysłanie paczek czy gazet, ale ich usu
nięcie wymagałoby zbytniego „szatkowania" tekstu. A. Juzwenko poprzedził listy 
krótkim wstępem świadczącym, że adresatem jest bardziej masowy . czytelnik. 
Trafiają się tu drobne usterki (np. s. 7 nie Schliffen, lecz Schlieffen, jego plan 
przewidywał zakończenie kampanii na zachodzie w ciągu 6, J1ie 6-8 tygodni, 
a bitwa nad Marną toczyła się w dniach 5-12, a nie 5-9 IX 1914, rozkaz do 
odwrotu wydany został 10 IX). Objaśnienia w przypisach ograniczone zostały, na 
ogól słusznie, do rzeczywiście koniecznych (ale np. na s. 216 ważne byłoby wie
dzieć, kim był Hutten-Czapski)r za to niejedno z nich jest bez potrzeby za długie 
(np. s. 137). Niektóre objaśnienia szwankują (np. s. 173 - nie chodzi o odpowiedź 
niemiecką na notę Wilsona z 21 XII, ale o propozycję pokojową państw cen
tralnych z 12 XII 1916; s. 178 - trzeba b_Ylo wytłumaczyć, co to było Hilfsdienst
gesetz, a nie ograniczyć się do przetłumaczenia terminu Hilfsdienst). W indeksie 
niekiedyorak imion, nawet gdy można je było uzupełnić bez trudu (Schwind - nie 
Schwindt - czy Spitzweg). 

Ale to tylko drobiazgi, które nie zmieniają korzystnego wrażenia, jakie spra
wia k:siążka. 

Adam Galos 

A. L o c h, KU BRZEGOM NADZIEI, Warszawa 1977, ss. 232, 4 nlb.

Książka Alojzego Locha (ur. 1912) jest pamiętnikiem śląskiego robotnika nie 
związanego organizacyjnie z jakimkolwiek partyjnym ruchem politycznym. Pamięt
nik odtwarza przeżycia związane z nadzieją na społeczne i narodowe wyzwolenie. 
Wspomnienia dotyczą okresu między końcem I (r. 1917) a środkiem II wojny 
światowej (r. 1943). Wydało je Ministerstwo Obrony Narodowej. Wycinek życia 
Autora objęty tymi wspomnieniami można -podzielić na trzy okresy zróżnicowane 
z punktu widzenia ogólnych warunków narodowo-politycznych środowiska, do 
którego należał. Wyznacznikami tych okresów są niewątpliwie dwa ważne wyda
rzenia w dziejach stosunków pols.ko-niemieckich i powszechnych: podział Górnego 
Sląska w 1922 r. i agresja hitlerowska na Polskę w 1939 r. 

Przed podziałem A. Loch mieszkał w Zabrzu. Ten fragment wspomnień za
wiera opisy polsko-niemieckich konfliktów narodowościowych w -szkole niemiec
kiej i przenikania idei powstańczej do środowiska dzieci szkolnych w postaci zabaw 
w powstańców i codziennego wymarszu za miasto nad staw z biało-amarantową 
flagą. Autor, nie podejmując się w całej książce opisu śląskiej mozaiki partyjno
-politycznej, sugeruje jedynie podział narodowościowo-politycznej ludności na „Ger
manów" i Polaków (,,korfanciarzy", s. 20 48). Ujęcie to oddaje niewątpliwie 
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-dominujący ton odczuć w tym względzie ówczesnych mieszkańców Sląska. Zna
Jazly one odzwierciedlenie w stwierdzeniu Autora, iż „nikt rnie znal jakiegoś
Eorelowskiego vel Grażyńskiego, nikt nie usłuchałby wezwania jakiegoś Grzesika,
Kocura i im .podobnych - bo nikt ich po prostu nie znal. Ludności polskiej nie
były znane «rozróby» między Korfantym a jego przeciwnikami. I tak było dobrze,
bo utrata w tym czasie zaufania do Korfantego równałaby się całkowitej klęsce
plebiscytowej" (s. 48-49). Pominięto w nim kierunki polity<;_zne, których nosicie
lami były inne osoby.

Punktem wyjścia drugiego okresu w życiu A. Locha była przeprowadzka
w 1922 r. do Hajduk w nowo utworzonym w Polsce województwie śląskim. Wspo
minając go, Autor zobrazował stosunki społeczne i narodowościowe w przemyśle
śląskim, trudności młodego organizmu państwowego i konsekwencje braku realizacji
przez państwo polskie niektóry<:h ekonomiczno-społecznych aspektów propagandy
plebiscytowej. Refleksji na powyższe tematy dostarczył mu strajk robotników z Hu
ty Bismarcka z końca lata 1922 r., w wyniku którego ojciec Autora został bezro
botnym. Skomplikowaną sytuację tamtych lat oddało dosadnie jego przekonanie,
iż jest obojętne, ,,czy cię trafi kula niemieckiego czy polskiego policjanta, zawsze
za nią zapłaciła ręka kapitalisty", przy czym „w obronie Niemców [właścicieli -
L. S.] Polacy [rząd - L. S.] strzelali do Polaków" (s. 30). Malo czytelny jest frag
ment wspomnień o polskiej s2ikole, w .której Autor musiał się uczyć języka nie
mieckiego i w której tylko dzieci górników otrzymywały be:zJpłatnie podręczniki
i zeszyty (s. 42-44), klarowny natomiast w części poświęconej jego udziałowi w ru
<:hu harcerskim (s. 53-56).

A. Loch, jako syn żołnierza armii niemieckiej z lat I wojny światowej, potem
armii gen. J. Hallera i miejscowego działacza plebiscytowego oraz powstańca, 
czlo�ka Zwiqzk1.1 Hallerczy,ków i ZwiąIDt"u Powistańców W. Korfantego, lnteresow.al 

się już w młodości głównymi problemami życia społeczno-politycznego na Śląsku. 
Wartościowa pod względem poznawczym jest relacja dotycząca faktycznego statusu 
prawno-politycmego i moralnego oraz praktycznych możliwości dwóch politycznych 
rywali po 1926 r.: M. Grażyńskiego i Korfantego (s. 47-50). Taki sam charakter 
mają uwagi o sanacyjnej i niemieckiej propagandzie na śląsku (tamże i s. 52-53). 
Autor zasygnalizował też, choć w nieco uproszczony sposób, przyczyny braku do
statecznej ilości inteligencji śląskiej w owym czasie i skutki napływu tej warstwy 
spolec2l11.ej na Śląsk, głównie z Małopolski (s. 53, 58). 

Po ukończeniu ośmioklasowej szkoły powszechnej w 1926 r. A. Loch został 
z inicjatywy ojca pracownikiem fizycznym huty, mimo iż matce marzyła się urzęd
nicza kariera bardzo dobrze uczącego się syna. Ta część wspomnień (s. 57-74) 

zawiera opisy charakteru pracy i faz produkcji, stosunków produkcji i obyczajów, 
jak też życia pozazawodowego Autora (harcerstwo, li tera tura, efemerycznie boks 
i piłka nożna). Znajdują się w niej również informacje na temat funkcjonujących 
w społeczeństwie barier społecznych i wyznaniowych, politycznych aspektów działań 
Grażyńskiego w Związku Harcerstwa Polskiego, udziału Autora w zlocie harcer
skim ria Węgrze<:h w 1933 r. i procesu polonizacji Huty Bismarcka od tegoż 
roku 1• 

Półtoraroczna służba w Wojsku Polskim (s. 75-90) pozwoliła Autorowi odtwo
rzyć panujące w nim stosunki i żołnierskie rozmowy na tematy narodowościowe. 
Właśnie ona była dla A. Locha tym, co umożliwiło mu w intelektualnej refleksji 
nad problemem narodowościOV{Ym w II Rze�zypospolitej wyjść poza konflikt pol
sko-niemiecki. Z powodu wielonarodowościowego 5kJadu ogółu obywateli polskich 
osią wspomnianych rozmów był problem: ,,brać ,czy nie brać mniejszości do 

1 Zob.: A. L o c h, G. S z ę d z i e 1 o r  z, Kartki z dziejów Huty Batory, Kato
wice 1956. 
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wojska" (s. 86). Nie brak też w tej części wspomnień uwag o integracyjnej roli 
służby wojskowej z punktu widzenia narodowopolskiego, i to tym bardziej, że 
Autor potrafił przełamać w dowodzonej przez siebie drużynie strzeleckiej przejawy 
dzielnicowości i egoizmu. 

W ostatniej części wspomnień z lat międzywojennych (s. 91-109) Autor odno
tował zmiany w nastrojach mniejszości niemieckiej w Polsce i w położeniu mniej
.szości . polskiej w Niemczech po przewrocie hitlerowskim. Przyszło mu to tym łat
wiej, że z wojska powrócił na Śląsk i utrzymywał kontakty z krewnymi na Śląsku 
Opolskim - członkami polskiej . mniejszości narodowej w Niemczech. Autor odno
tował też ewolucję ustroju polityc,mego w Polsce (konstytucja kwietniowa i nowa 
<>rdynacja wyborcza). Usiłując przeciwdziałać tym wszystkim niekorzystnym dla 
społeczeństwa polskiego zmianom, został członkiem Kręgu Starszoharcerskiego 
„ślęzan". Sytuacja tej grupy stała się tym bardziej trudna, że „ile było kierunków 
politycznych w Polsce, tyle było dążeń, by wciągnąć starsze harcerstwo do swojej 
orbity światopoglądowej", natomiast „ślęzanie" pragnęli opierać się „wyłącznie 
na prawie' i przyrzeczeniu harcerskim" (s. 95). Ciekawe są tQŻ refleksje A. Locha 
o antyhitlerowskiej postawie przedstawiciela mniejszości niemieckiej dra E. Panta
po 1933 r., powiązane z faktem mianowania go przez I. Mościckiego senatorem,
o wyborach do sejmu i senatu z września 1935 r., polsko-niemieckim współdziała
niu na arenie międzynarodowej i aktywnym zaniepokojeniu społeczeństwa (w tym 
i „ślęzan") pogarszającą się sytuacją międzynarodową Polski. 

W ostatnich dniach pokoju A. Loch został zmobilizowany do jednostki woj
skowej w Rybniku. Nowemu okresowi życia, choć krótszemu od dotychczasowych, 
poświęcił nieznac2Jnie większą część książki. W rozdziale „Wojna" (s. 110-150) 
Autor opisał wojskową obronę Rybnika, udział w niej mieszkańców, harcerzy 
i powstańców, wycofywanie się wojsk polskich ze Śląska i zaniepokojenie tym 
faktem żołnierzy, naloty niemieckie i nastroje wśród cywilnych uchodźców, wresz
cie wzięcie do niewoli w okolicy Jarosławia i tułaczy powrót do Chorzowa. Odno
towując zwolnienie jeńców pochodzących z ziem b. zaboru pruskiego, Autor nie 
dopatrzył si,t -w nim hitlerowskiej polityki etnicznego zró:żmicowania narodu pol
skiego. Rozdział „Okupacja" (s. 151-183) należało nazwać w związku z nią być 
może inaczej, tym bardziej że po kampanii wrześniowej zróżnicowano również 
status prawno-administracyjny ziem II Rzeczypospolitej. Autor opisał w tym roz
dziale fatalne warunki, w jakich ponownie przyszło żyć Polakom na śląsku w ra
mach państwa niemieckiego. Ukazał zmianę pozycji i ról społecznych ludzi obydwu 
narodowości, prześladowania i upokarzające warunki bytowe opornych, problem 
volkslisty i przymusowego wciągania Polaków do armii niemieckiej, słusznie wią
żąc to z poszerzaniem agresji hitlerowskiej. Książkę kończą dwa rozdziały (s. 184-
229) i „Epilog", poświęcone pobytowi w wojsku niemieckim (lato 1941-wiosna
1943) .i ucieczce Autora na stronę wojsk radzieckich 2• Znaleźć tu można ciekawy
materiał o roli i miejscu Polaków w armii niemieckiej oraz ich kontaktach z cy
wilną ludnością· polską na śląsku Opolskim. 

Redakcyjno-korektorskie potknięcia nie są w książce liczne. Dotyczą np. pi
sowni i wyjaśnienia charakteru policji plebiscytowej (s. 8, przyp. 1). Zamiast 
„Abstimmungs-Polizei" powinno być „Abstimmungspolizei". Nie była ona policją 
niemiecką, ale mieszaną pod względem narodowym. Przekształcenie niemiecki�j 
Sicherheitspolizei w polsko-niemiecką Abstimmungspolizei było ważnym sukcesem 
1I powstania śląskiego. Gwarowy „starzyk" i literacki „dziadek" nie mają na ś)ą-

2 R. H a j d u k  (Pogmatwane drogi, Warszawa 1976, zob. moją rec. w: śląski 
Kwartalnik Historyczny „Sobótka", XXXII, 1977, nr 2) śledząc wyzwoleńcze losy 
Polaków służących pod przymusem w armii Trzeciej Rzeszy pominął sprawę 
A. Locha.
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sku odpowiednika w „staroszku" (s. 11, 12). Plebiscyt odbył się 20 III 1921 r., 
natomiast wybory do sejmu i senatu - we wrześniu 1935 r., a nie jak podano 
na s. 48 i 96. 

Wspomnienia A. Locha zainteresują nie tylko historyków, ale również litera
turoznawców (choćby z powodu pochodzenia· społecznego Autora) i socjologów 
(żywe opisy zachowań dwóch narodowości żyjących na jednym terenie oraz peł
niących różne i zmieniające się w krótkim czasie role społeczne). Przykładem mogą 
być relacje o stosunkach sąsiedzkich i o znajomości z niejakim G. Laxy - przed 
1939 r. członkiem mniejszości niemieckiej w Polsce, znanym Autorowi ze szkoły 
powszechnej i służby w Wojsku Polskim, a po tym roku pracownikiem gestapo 
w miejscu zamieszkania A. Locha. 

Leonard Smolka • 

J. P r z e  w ł  o c k  i, STOSUNEK MOCARSTW ZACHODNIOEUROPEJSKICH
DO PROBLEMÓW GÓRNEGO ŚLĄSKA W LATACH 1918-1939, Warszawa-Kra
ków 1978, SS. 254. 

I 

W 1975 r. staraniem Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach została 
opublikowańa metodą małej poligrafii książka Jana Przewłockiego zatytułowana 
Mocarstwa zachodnioeuropejskie wobec problemów Górnego Sląska w latach 1918-
1933. Książka wzbudziła zainteresowanie czytelników. Przedstawione w niej ustale
nia oraz charakter jej druku sugerowały już wówczas przypuszczenia, że jest przy
gotowywane inne wydanie, że wówczas ogłoszone drukiem opracowanie jest wyrazem 
tylko pewnego etapu badań, nie zawsze dopracowanego do końca. Już w połowie 
1977 r. został oddany do druku maszynopis książki, która jest przedmiotem niniej
szych uwag, a została opublikowana w połowie 1978 r. Zasadnicze zmiany wiążą 
się z rozszerzeniem zakresu badań na lata rządów hitlerowskich w Niemczech, 
doprowadzeniem narracji do wybuchu II wojny światowej. Przyjmując w. pierw
szej książce za cezurę rok 1933 i uzasadniając ją obszernie, Autor stwierdził, iż: 
takie rozwiązanie „wydaje się uzasadnione wieloma względami" (s. 6). Jednakże 
obok wielu argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem można było 
dostarczyć tyle samo, albo i więcej, argumentów przemawiających za inną cezurą 
dla obszarów, które po c.zęści przecież tylko były powiązane z państwem niemiec
kim. I dobrze się stało, że w omawianej książce cezura ta została zmieniona, prze
sunięta na 1939 r. Słus1Jnie · przeto stwierdza Przewłocki w drugiej książce, iż 
przyjęcie nowej cezury końcowej „jest sprawą oczywistą i nie wymaga uzasad
nienia" (s. 8). 

-

Opublikowane części dotyczące okresu weimarskiego w nowej książce niewiele 
się różnią od tego, co już powiedziano wcześniej. {Wprowadzone zostały zmiany 
stylistyczne oraz niewielkie uzupełnienia, które nie· zmieniły zasadniczych wnio
sków, ani też nie wzbogaciły zasadniczych ustaleń faktograficznych. Wzbogacenie 
materiału faktograficznego można było obserwować przy przedstawianiu spraw 
włoskich, a to głównie dzięki wykorzystaniu studium Stanisława Sierpowskiego 
o stosunkach polsko�włoskich. Nie została zmieniona zasadnicza podstawa źródłowa.
Tote;;. nadal książka jest przede wszystkim pod wpływem źródeł francuskich, przy
wyraźnej 'dysproporcji na niekorzyść danych o stanowisku drugiego państwa za
interesowanego tymi problemami - Wielkiej Brytanii. Nadal też występuje brak
analizy źródeł niemieckich. Jest to szczególnie widoczne przy omawianiu okresu
po 1933 r., gdzie literatura nie może zastępować informacji znajdujących się w nie
przebadanych źródłach.

Autor we wstępie zaznaczył, że najwięcej miejsca poświęcił okresowi 1922-
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1939, uzasadniając to oceną, że okres 1918-1922 został już wcześniej wystarczająco 
szeroko przedstawiony w literaturze (s. 9). Wydaje się jednak, że zainteresowania 
w pracy zostały rozłożone nieco inaczej i że do okresu, który został przedstawiony 
w sposób mniej wyczerpujący, należą nowo napisane rozdziały, dotyczące okresu 
po 1933 r. Przy przedstawianiu wydarzeń w tych latach jeszcze wyraźniej niż za 
czasów republiki weimarskiej ciężar wykładu położono na przedstawienie tła mię
dzynarodowego, mającego tłumaczyć problemy górnośląskie. Ale właśnie w · tym 
okresie niejednokrotnie trudno jesrt czytelnikowi dostrzegać be:llpośrednie związki 
między przedstawionymi informacjami dotyczącymi wydarzeń międzynarodowych 
a problemami górnośląskimi. Szkoda, że w omawianej książce nie zostały wyko
rzystane ustalenia znajdujące wyraz w najnowszych publikacjach polskich histo
ryków, jak chociażby w książce M. Nowak-Kielbikowej o stosunkach między Polską 
a Wielką Brytanią w latach 1918-1923, T. Piszczkowskiego również o stosunkach 
polsko-brytyjskich, ale już w całym okresie międzywojennym, czy też wreszcie 
książki L. Ziai o stanowisku PPS wobec polskiej polityki zagranicznej w latach 
1926-1939. 

W nowo napisanych rozdziałach Autor skupił uwagę przecie wszystkim na 
sytuacji międzynarodowej oraz stosunkach polsko-niemieckich po dojściu Hitlera 
do władzy, które doprowadziły do odwrotu od stosunków z okresu weimarskiego, 
przyniosły podpisanie deklaracji o nieagresji z jej wszystkimi konsekwencjami 
politycznymi, a także i zmianę w sytuacji problemu górnośląskiego na arenie mię
dzynarodowej. Opierał się przy pisaniu tych rozdziałów przede wszystkim na 
wcześniejszych ustaleniach literatury przedmiotu, wykorzystując w ograniczonym 
stopniu również i nie znane dotąd źródła. Interesujące w tym zakresie były jego 
ustalenia dotyczące opinii francuskiej oraz przedstawione już mniej dokładnie 
relacje opinii brytyjskiej. W drugiej części fragmentu książki obejmującej okres 
po dojściu Hitlera do władzy Przewłocki zajął się przede wszystkim analizą nowej 
sytuacji ukształtowanej po wygaśnięciu konwencji genewskiej. Ukazał czynniki, 
które z jednej strony jeszcze wcześniej wzmogły aktywność Niemców na terenie 
województwa katowickiego, a z drugiej prowadziły do stworzenia warunków umoż

liwiających wykorzystywanie mniejszości niemieckiej lepiej i skuteczniej jako in
strumentu Trzeciej Rzeszy. Wskazując na spadek napięcia w stosunkach narodo
wych na obszarze Górnego Śląska, Autor wiąże to z nową sytuacją w stosunkach 
politycznych polsko-niemieckich, stwierdzając istnienie poprawy od czerwca 1933 r. 
Dokładna analiza tych wydarzeń każe nam jednak zwrócić uwagę, że zmiany 
w tym zakresie nastąpiły już w maju 1933 r. i były jak gdyby preludium do zmia
ny w stosunkach politycznych międzypańst\vowych. Słusznie Przewłocki podkreśla, 
'że rozładowanie konfliktów polsko-niemieckich na tych terenach nastąpiło jednak 
drogą poważnych ustępstw strony polskiej (s. 225). 

Analiza wydarzeń międzynarodowych prowadziła Przewłockiego do kilkakrot
nego zwrócenia uwagi na zmniejszenie się zainteresowań mocarstw zachodnich 
sprawami gómośląskimi po 1933 r. Przyczynę tego dostrzegł przede wszystkim 
w dążeniu do rozwiązywania przez Polskę i Niemcy wszelkich konfliktów górnoślą
skich na zasadzie dwustronnych kontaktów (s. 226). Przedstawienie tej sprawy nie 
jest pełne. Trzeba zwrócić uwagę na zmianę polityki państwa polskiego wobec 
obcego kapitału na terenie województwa katowickiego, na dążenie do osłabienia 
jego wpływu, co przecież też osłabiło zainteresowanie tych państw problemami 
wewnętrznymi Górnego .Sląska. Nalezy to również łączyć ze zmianą sytuacji mię
dzynarodowej, która osłabiała pozycję Ligi Narodów na arenie międzynarodowej. 
Jeżeli jeszcze byśmy dokonali porównania sytuacji na Górnym Śląsku ze sprawami 
Wolnego Miasta Gdańska, które nadal były przedmiotem żywych zainteresowań 
międzynarodowych, to wówczas wyraźnie się okaże, iż twierdzenie Przewłockiego, 
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ie wyciszenie konfliktów narodowych na tych obszarach po podpisaniu deklaracji 
o nieagresji „pozwoliło na wycofanie ich z forum międzynarodowych konferencji"
(s. 240), nie jest pełne.

Trudno jest też przyjąć bezkrytycznie twierdzenie Autora, że „jedynie uporowi 
działaczy narodoWYch w rejencji opolskiej (chodzi tu o polskich działaczy - W. W.) 
należało przypisać fakt oficjalnego respektowania przez władze niemieckie przepi
sów konwencji" (s. 230). Przecież utrzymanie konwencji leżało w interesie przede 
wszystkim Nfemiec. Rozumieli to prz}"vódcy Trzeciej Rzeszy i dbali o zachowanie 
konwencji jako parawanu zasłaniającego istotę polityki narodowościowej, a równo
cześnie podstawy stwarzającej możliwości ingerowania, w zgodzie z własnymi inte
resami, w sprawy wewnętrzne Polski. I to przecież dyplomacja niemiecka starała 
się o stworzenie po jej wygaśnięciu innej podstaWY prawnej, która by jednak 
praktycznie przedłużała w-ytworzony stan, gdy Polacy zgłaszali wyraźnie brak 
zainteresowania dla takich działań. To przecież takie oceny doprowadziły do odrzu
cenia propozycji hitlerowskich w sprawie uregulowania· spraw mniejszościowych 
w obu krajach porozumieniem bilateralnym, a ogłoszenia w obu stolicach równo
cześnie 5 XI 1937 r. tej samej . treści, ale prawnie samodzielnych, deklaracji obu 
państw w �prawach mniejszościOWYCh. Ogl9szenie tych deklaracji Autor niesłusz
nie przedstawia jako podpisanie w Berlinie polsko-niemieckiej deklaracji o mniej
szościach narodoWYch (s. 234). Takiego aktu prawnego nigdy nie było. 

Trudno jest tet zgodzić się z tezą zawartą w podsumowaniu, kiedy podkre
ślając spadek zainteresowań międzynarodoWYCh problemami górnośląskimi pisze: 
,,Nie zmieniło to jednak kształtowanych uprzednio poglądów o konieczności lokal
nych rewizji postanowień wersalskich, i to przede wszystkim w zakresie ustalenia 
wschodniej granicy Niemiec. Te poglądy były głoszone jeszcze bardziej dobitnie 
u schyłku lat trzydziestych 1 w konsekwencji doprowadziły do znanych wydarzeń 
lat 1938-1939" (s. 240). W ten sposób zamazuje się odmienność polityki hitlerow
skiej, która była róźna od koncepcji weimarskich. W zrozumieniu tej odmienności 
tkwi klucz do wyjaśnienia zmiany funkcji problemu śląskiego. W okresie hitle
rowskim nie mógł on odgrywać takiej roli, jak w okresie Niemiec weimarskich. 
Przy pozorach stosunków dobrosąsiedzkich nie spełniał tak spektakularnej funkcji 
międzynarodowej, jak Prusy Wschodnie, chociaż w istocie miał duży wpływ na 
przygotowania hitlerowskie do totalnej ro�rawy ze swoim sąsiadem. 

Wojciech Wrzesiński 

ŹRÓDLA DO HISTORII RUCHU ROBOTNICZEGO NA SLĄSKU OPOLSKIM, 
t. II 1933-1939, WYbór i opracowanie J. Wendt, Opole 1977, ss. 260.

Po dziesięciu latach od ukazania się tomu I, obejmującego lata 1921-1933,
staraniem Instytutu Sląskiego w Opolu został opublikowany II tom źródeł dotyczą
cych ruchu robotniczego na terenie Opolszczyzny w okresie rządów hitlerowskich 
do wybuchu wojny w 1939 r. Porównując go z tomem I można WYraźnie dostrzec, 
że krytyczne uwagi, z jakimi spotkało się to WYdawnictwo po opublikowaniu pierw
szego tomu, zostały WYkorzystane przy przygotowaniu omawianego tomu. Ok.res 
rządów hitlerowskich dla badacza dziejów ruchu robotniczego w Nie�czech jest 
szczególnie trudny. Narodowi socjaliści zepchnęli ruch robomiczy do głębokiej kon
spiracji. Ruch' robotniczy, przede wszystkim Komunistyczna Partia Niemiec, nie 
zamarł. Jednakże historyk. podejmując badania nad jego dziejami napotyka bar
dzo poważne trudności z uwagi ·na ubóstwo źródeł, zrozumiale w warunkach Trze
ciej Rzeszy. Badania nad tym okresem są w zaczątku, a stopień zniszczeń materia-
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łów archiwalnych jest bardzo poważny. Tom w swoim założeniu miał być mery
toryczną kontynuacją tomu I, jednakże został opracowany o wiele bardziej sta
rannie, co widać przy doborze dokumentów, opracowaniu edytorskim i w tłumacze
niu. Wszystkie te prace wykonywano przy znajomości zasad publikowania 
dokumentów dotyczących wydarzeń z okresu historii najnowszej. 

Zbierając materiały Wendt przeprowadził szeroką kwerendę źródłową w archi
V{ach polskich oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zgodnie z zasadami 
przyjętymi w pierwszym tomie i w tym wypadku zrezygnował z publikowania 
wspomnień i relacji. Czy bazę źródłową można by rozszerzyć? Pewne materiały 
mogłaby przynieść kwerenda źródłowa przeprowadzona w zbiorach archiwalnych 
znajdujących się w Republice Federalnej Niemiec. Dla działalności partii socjalde
mokratycznej ważne by było zaznajomienie się ze zbiorami :zmajdującymi się w ar
chiwach międzynarodówki socjalistycznej, gdzie znajdują się również i różnorodne 
relacje niemieckich socjalistów z okresu Trzeciej Rzeszy. Wydaje się również, że 
i kwerenda w zbiorach międzynarodówki komunistycznej mogłaby przynieść inte
resujące rezultaty. Wydawca miał do dyspozycji ·dość jednorodny materiał, pocho
dzący przede wszystkim z registratur policji i administracji hitlerowskiej, starającej 
się przeciwdziałać działalności organizacji robotniczych oraz wszelkiej propagandzie 
komunistycznej i socjalistycznej. Z dokumentów partyjnych zachowały się jedynie 
odezwy i ulotki, które władze hLtlerowskie przejęły przy różnych śledztwach. Spec
jalne miejsce w wydawnictwie zajmują fragmenty akt sądowych w spraw�ch wy
tyczanych przed sądami hitlerowskimi: akty oskarżenia i wyl'O'ki. W takiej sytuacji 
wydaje się, że rezygnacja ze wspomnień i rela�ji, uzasadniona ich „ograniczo11ą•1 

wartością dokumentalną, była jednak chyba zbyt pochopna. Odwołanie się do tego 
rodzaju dokumentów, oczywiście .przy zastosowaniu wszelkich możliwych zasad 
krytycznej analizy, wydaje się wręcz niezbędne. Będzie to konieczne przy dalszych 
badaniach. 

W opublikowanym tomie zostało zamieszczonych 106 dokumentów, przy czym 
najwięcej, bo prawie 70°/o, dotyczyło ruchu komunistycznego. Pozostałe dokumenty 
odnosiły się do ruchu socjalistycznego oraz polskich organizacji robotniczych. We 
wstępie nie znajdziemy informacji o zasadach selekcji przeprowadzonej przez Wy
dawcę. Zdecydowana większość dokumentów pochodziła z archiwów NRD, a tylko 
niewiele z archiwów polskich. Wszystkie dokumenty niemieckie zostały opubli
kowane w języku oryginału, ale z tłumaczeniami. Tłumaczenie staranne, ale w kil
kunastu wypadkach dość dowolne, co prowadziło przede wszystkim do zacierania 
stylu urzędowego. Zdarzały się wypadki opuszczeń, zmieniające treść dokumentów 
(dok. 4 s. 30). Wszystkie dokumenty zostały zaopatrzone w nagłówki oraz informa
cje o charakterze dokumentu i jego miejscu przechowywania, a także w dwojakie
go rodzaju przypisy: wydawnicze, informujące o dokumencie, oraz merytoryczne, 
wyjaśniające sprawy m:nawiane w danym dokumencie. Przypisy, opracowane po
prawnie, zawierają niezbędne wyjaśnienia. Szkoda jednak, że. czasami zdarzały się 
w nich powtórzenia. W tłumaczeniach po<iawano obecnie obowiązujące nazwy miej
scowości, ale inną zasadę stosowano przy nazwach ulic; zachowywano brzmienie 
niemieckie. Nie ułatwia to rozeznania się w informacjach zawartych w tych doku
mentach. Szkoda, że nie podano współczesnych nazw ulic, nawet jeśli nasuwałoby 
to trudności. Zamieszczenie jako aneksu zestawienia polskich i niemieckich nazw 
kopalń węgla i hut, które występują w tekście, jest bardzo pożyteczne i ukazuje 
wyraźnie potrzebę podobnych wyjaśnień w odniesieniu do nazw ulic. 

Opublikowane dokumenty w większości nie tworzą serii. Znajdujemy w nich 
często informacje o losach poszczególnych osób tylko w danym momencie. Nie zna
ne pozostają np. niejednokrotnie losy aresztowanych, czy też śledzonych działaczy 
robotniczych. Szkoda, że w przypisach zabrakło wyjaśnień o ich dalszych kolejach. 
Przy publikowaniu dokumentów Wydawca rezygnował z fragmentów, które bezpo-
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średnio nie dotyczyły zagadnień związanych z dziejami ruchu robotniczego. Dysku
syjne zasady zastosowano jednak przy publikowaniu dokumentów sądOWYCh, z któ
rych wybrano jedynie fragmenty stanowiące rekonstrukcje działań oskarżonych ko
munistów czy socjalistów. Wydawca rezygnował z publikowania urywków tych 
akt podających dane personalne o oskarżonych czy skazanych, z ogólnych rozważań 
o ruchu komunistycznym, o wymierzonych karach oraz o niektórych formach dzia
łania (por. s. 91). Opuszczenia takie trudno uznać za uzasadnione. W nagłówkach
poszczególnych dokumentów nie był podany ich adresat, ograniczono się jedynie
do wystawcy. W wielu wypadkach było to wystarczające, lecz niekiedy brak tej
informacji jest bardzo niekorzystny dla poznania całej spraWY. Dotyczyło to np_
wniosków różnorakich instancji partyjnych NSDAP o skierowanie poszczególnych
działaczy robotniczych do obozów koncentracyjnych (por. np. dok. nr 26, s. 68-69). 

Już przy omawianiu tomu I recenzenci upominali się o szerszą charakterystykę
historii ruchu robotniczego na Opolszczyźnie we wstępie. Potrzebę taką jeszcze 
wyraźniej odczuwa się w tomie II, w którym publikowane są przecież dokumenty 
dotyczące WYdarzeń o wiele mniej znanych w literaturze historycznej. Brak takiej, 
infor�acji utrudnia czytelność niektórych przekazów. Opublikowane dokumenty 
ilustrują przede wszystkim kierunki nielegalnej propagandy antyhitlerowskiej, pro
wadzonej przez komunistyczne, spcjalderńokratyczne i inne organizacje robotniczer 

oraz formy działań tych organizacji, widziane oczyma policji. Brakuje natomiast 
zupełnie dokumentów, które by ukazały problemy organizacyjne ruchu robotnicze
go na Opolszczyźnie w konspiracyjnych warunkach Trzeciej Rzeszy i dane liczbowe .. 
Wiemy o istnieniu takich czy ińnych działań antyhitlerowskich podejmowanych 
przez komunistów czy socjalistów, ale nie mamy żadnych informacji o ich sile„ 
o wpływach w społeczeństwie. Szkoda, że pomi-nięte zostały też informacje o na
strojach na terenie Opolszczyzny, co było przedmiotem uważnej obserwacji policji.
hitlerowskiej, a dawałoby szersze tło do badań źródeł wzrostu czy spadku wpływów
ruchu robotniczego w różnych okresach. I tak np. wydawca tłumacząc brak infor
macji dotyczących ruchu robotniczego w ostatnich miesiącach przed wybuchem
wojny łączy to z represjami. Podkreśla, że „masowe aresztowania" oraz „przerwa
nie łączności z emigracyjnym ośrodkiem KPD po zajęciu przez Niemcy Sudetów
wpłynęły na WYraźny spadek akty.vności KPD na Śląsku Opolskim w drugiej,
połowie 1938 r." (s. 20). Lączy tu z terrorem hitlerowskim brak wiadomości o ak
tywności komunistów w 1939 r. Czy tylko terror do tego się przyczynił, czy nie
należy łączyć tych zjawisk ze zmianami nastrojów w społeczeństwie niemieckim,
które przeżywało wówczas wyraźnie euforię związaną z sukcesami polity!G. zagra
nicznej Trzeciej Rzeszy? Pytanie to w świetle opublikowanych dokumentów musi
pozostać bez odpowiedzi. Być może, dokumenty ukazujące nastroje społeczeństwa
niemieckiego na Opolszczyźnie mogłyby wnieść jakieś wyjaśnienia.

W opublikowanym zbiorze zamieszczono kilka dokumentów dotyczących sta
nowiska ruchu komunistycznego wobec konfliktów narodowościoWYch polsko-nie
mieckich na terenie Śląska oraz kilka dokumentów przedstawiających starania ko
munistów w okresie rządów hitlerowskich o wykorzystanie zorganizowanych form 
ruchu polskiego, chronionych międzynarodowymi zobowiązaniami państwa nie
mieckiego, do zabezpieczenia się przed terrorem hitlerowskim. Kwestie te są znane 
już w literaturze i jak się wydaje, opublikowane dokumenty nie WYiaśniają cało
ści spraWY, nie zostało to zrobione również we wstępie i w przypisach. Niesłuszne 
jest przedstawienie OWYCh dokumentów przez Wydawcę jako ilustracji „współpracy 
komunistów z legalnie działającymi na śląsku organizacjami polskimi" (s. · 21)_ 
Współpracy takiej nie było. Komuniści polscy starali· się jedynie przez akces do 
organizacji polskich, korzystających z prawnych swobód zagwarantowanych for
malnie również i w Trzeciej Rzeszy, chronić się przed gwałtami hitlerowskimi. 

.. 
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Omawiane wydawnictwo przedstawia jedynie wybrane problemy ruchu robot
niczego na Opolszczyźnie w Trzeciej Rzeszy. I chociaż nie może zastąpić pełnego 
,opracowania, to jednak będzie spełniało pożyteczną rolę tak dla popularyzowania 
wiedzy o tych wydarzeniach, jak i stanie się pomocą w prowadzonych bada
niach. 

Wojciech Wrzesiński 

S. T u r  l e  y, KONCEPCJE UST.ROJOWE OBOZU LONDYŃSKIEGO, Warsza
wa 1978, Książka i Wiedza, ąs. 247 .. 

Praca S. Turleya treścią swą znacznie przekracza ramy zakreślone nie dość 
trafnie dobranym tytułem. Dowodzą tego nazwy rozdziałów: ,,Ciągłość politycz
no-prawna państwa polskiego 1939-1945"; ,,Wizje ustrojowe obozu londyńskiego" 
<niemal identyczne z tytułem całości); ,,Pł"oblem niemiecki i kwestia granic zachod
nich Polski"; ,,Rząd emigracyjny wobec ZSRR i wschod�ej granicy Polski" oraz 
„Federacja polsko-czechosłowacka w planach rządu emigracyjnego". Obejmują więc 
one różne dziedziny z zakresu historii, politologii, prawa itd. - po' etnografię 
włącznie - wszystko przedstawione na ponad 240 stronach małego formatu. Dlate
go też .9d razu wylania się pytanie: czy i w jakim stopniu potrafił Autor wywiązać 
się z podjętego przez siebie rzeczywiście trudnego zadania? 

Uważna lektura książki przynosi na nie odpowiedź pozytywną. Przede wszy
stkim Turley zaprezentował sporą umiejętność jasnego ujmowania swojej myśli 
.oraz dokładnego - niekiedy wprost s2lkolnego - formułowania wniosków i opinii. 
Dzięki tym zaletom podstawowe wątki pracy rozwijają się logicznie i dają dobry 
szkic omawianych problemów. Wprawdzie Autor parokrotnie dopuścił do nieuza
sadnionego przeplatania się tych wątków, co spowodowało ·nieprzejrzystość pew
nych fragmentów, jednakie mankament ten nie przybrał szerszych rozmiarów. 

Natomiast dotkliwie dają sie we znaki braki w t>odstawie źródłowej i litera
turze przedmiotu, zwłaszcza że celem Turleya jest „zaprezentowanie w niniejszej 
pracy programów społeczno-politycznych i ustrojowych rządu emigracyjnego i zwią
zanych z nim głównych ugrupowań w kraju, z próbą ich analizy" (s. 12). Powszech
nie znana przewlekłość procesu produkcyjnego w naszym drukarstwie nie jest prze
cie aż tak wielka, aby umotywować przyjęcie r. 1970 jako granicy wykorzystywa- · 
nych pozycji. Po dacie tej wyszło nie tylko dużo nowych opracowań, ale również 
udostępniono (albo nawet ogłoszono drukiem) dalsze ważne materiały archiwalne -
w pierwszym rzędzie znajdujące się w posiadaniu głównych uczestników II wojny 
światowej. Wśród nich ujawniono sporo dokumentów, które rzucają odmienne świa
tło na pozornie już bezsprzeczne ustalenia, np. rzeczywisty stosunek dyplomacji 
angielskiej do sojuszników - i wielkich, i małych. Tak samo zresztą monografie 
i pamiętniki drukowane po 1970 r. często stawiają pod znakiem zapytania analizę 
faktów dokonywaną w oparciu o znaną Turleyowi bibliografię. Wyrywkowo można 
wskazać na takie pozycje polskich autorów, jak: Cz. Madajczyk, Polityka II Rzeszy

w okupowanej Polsce (2 tomy, 1970), S. Mikulicz; Prometeizm w polityce II Rze

czypospolitej (1971) lub W. T. Kowalski, Wielka Koalicja 1941-1945 (1973). A prze
cie Autor zna jeszcze język angielski i rosyjski. Na marginesie tych krótkich uwag 
bibliograficznych wypada wreszcie zauważyć, że w tekście książki często cytowane 
są pozycje opuszczone w wykazie końcowym, np.: L. Gelberga (s. 26 i inne), 
T. Bora-Komorowskiego (s. 77), M. Orzechowskiego (s. 191), Cz. Pilichowskiego
(s. 170) itd.

Krąg zagadnień niemieckich - to dziedzina, w której Turley czuje się najpew
niej; swobodnie porusza się wśród kwestii prawnych i społecznych. Natomiast 
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przedstawienie stosunków polsko-radzieckich nie dorównuje pozostałym partiom 
pracy. Zawężona podstawa źródłowa oraz skąpa literatura przedmiotu mogą częś
ciowo tylko być tutaj usprawiedliwieniem, podobnie jak i łatwo dostrzegalne (teo
retycznie słuszne) mniemanie Autora o powszechnej znajomości tego problemu 
w społeczeństwie polskim. Wydaje się, że Turley nie docenił konieczności komple
ksowego traktowania wydarzeń na odcinku polsko-radzieckim, przyjmując (s. 68} 
ich nasilenie dopiero od 1941 r. Tym samym znalazł się w sprzeczności z niektóry
mi własnymi uwagami odnośnie np. do memorandum gen. W. Sikorskiego, złożo
nego w czerwcu 1940 r. rządowi brytyjskiemu w sprawie utworzenia armii polskiej, 
w ZSRR. 

Rozdział trzeci poświęcony tematyce polsko-niemieckiej prezentuje się najuda-
• tniej i konstrukcyjnie, i treściowo. Jego trzy podrozdziały zostały umiejętnie połą

czone mocnym uwypukleniem antypolskiej polityki zarówno Republiki Weimarskiej,
jak i następnie Trzeciej Rzeszy. Mniejsza od innych objętość rozdziału (44 s.>
wyszła mu .vyraźnie na dobre, ponieważ Autor musiał wprowadzić do niegQ jedy
nie pierwszoplanowe problemy. W mniemaniu Turleya jednym z nich była sugestia
wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom, jaką w 1933 r. wysunął marszałek Józef
Piłsudski wobec Francji: ,,propozycja Polski, jeśli nawet nie była dostatecznie
sprecyzowana i dopracowana, miała istotne znaczenie" (s. 157). Szkoda, że podsta
wa, która posłużyła Autorowi do tak jednoznacznego wniosku, ograniczyła się do,
kilku pozycji: brytyjskich (3), radzieckich (2), niemieckich (1) oraz paru artykułów
polskich (W. Jędrzejewicza, T. Kuźmińskiego i M. Sokolnickiego), wszystkich
sprzed 1967 r. Tymczasem prace ogłoszone po tej dacie 1 wniosły niemało nowego,
materiału faktograficznego i znacznie poszerzyły zarówno zakres zagadnienia, jak
też jego powiązania z ówczesną sytuacją międzynarodową.

Cezura 1970 r. utrzymywana przez Turleyn przy doborze źródeł i literatury za

grała przeciwko niemu także przy charakterystyce polsko-niemieckiej deklaracji
o nieagresji z 26 I 1934 r. Omówienie jej wypadło nader powierzchownie, w paru
zaś ważnych szczegółach nawet błędnie. Między innymi Autor zanalizował ten
dokument dyplomatyczny w nadmiernym oderwaniu od całości polskiej polityki
zagranicznej. Dlatego zapewne pominął kwestię stosunków na linii Moskwa-War
szawa. Był to zaś przecież okres zdecydowanej ich poprawy: w lipcu 1932 r. podpi
sany został dziesięcioletni pakt o nieagresji; w lipcu 1933 r. Polska (wspólnie z nie
którymi państwami środkowo-wschodniej Europy) przystąpiła d.o zaproponowanej
przez ZSRR konwencji o „definicji agresora"; w . lutym 1934 r. minister spraw
zagranicznych Józef Beck złożył w Moskwie wizytę ludowemu komisarzowi spraw
zagranicznych Maksymowi Litwinowowi. W wyniku przeprowadzonych wówczas
rozmów rząd Związku Radzieckiego wystąpił w maju 1934 r. z inicjatywą przed
terminowego przedłużenia paktu o nieagresji z 1932 r. do końca 1944 r. Uwzględ
nienie tych danych wzmocniłoby zdecydowanie motywację tego fragmentu książki,
w którym jest mowa o niezmiennie negatywnym stanowisku strony polskiej wobec
licznych antyradzieckich propozycji wysuwanych przez autorytatywnych przedsta-:
wicieli Trzeciej Rzeszy. U Turleya od!,llowa Warszawy pojawia się jak deus ex
machina w tragedii greckiej.

Podrozdział „Faszystowski system okupacyjny na ziemiach polskich" został nad
miernie rozbudowany w stosunku do swej roli łącznika między sytuacją na za
chodniej granicy Rzeczypospolitej w 1939 i 1945 r. Skrócenie go na rzecz staran
niejszej analizy kwestii terytorialnego kształtu naszego państwa w powiązaniu z po-

1 Np. Diplomat in Berlin 1933-1939 (Papers and Memoirs of Józef Lipski, Am
bassador of Poland, ed. by Wacław Jędrzejewicz, New York and London 1968, Co
lumbia University Press);; J. C i  a ł o w i  c z, Polsko-francuski sojusz wojskowy
1921-1939, Warszawa 1970. • 
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wikłaniami na arenie międzynarodowej pozwoliłoby Autorowi wnikliwiej prześle
dzić działalność wszystkich uczestniczących w sprawie partnerów. 

Teza Turleya o współzależności przebiegu dwóch powojennych granic polskich: 
zachodniej i wschodniej, merytorycznie słuszna, metodycznie została mocno zawę
żona, gdyż Autor ograniczył ją prawie wyłącznie do omówienia stanowiska tzw. 
Wielkiej Trójki _:_ Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczo
nych. Przy podobnym ujęciu musiało nastąpić skoncentrowanie uwagi na wydarze
niach po czerwcu 1941 r., to znaczy po napaści .Niemiec hitlerowskich na Kraj 
Rad, oraz pobieżne tylko zahaczenie o problemy dwóch pierwszych lat wojny. 
W rezultacie czytelnik, zwłaszcza nie obznajomiony dostatecznie z prawem między
narodowym, potyka się na fragmentach komponowanych mało przejrzyście, jak 
np. o przemianie stanu faktycznego w stan prawny w związku z niemiecko-ra
dzieckim układem z 1939 r. i plebiscytem na terenach II Rzeczypospolitej zajętych 
przez Armię Czerwoną (s. 199 nn.). Także i charakterystyka programów stronnictw 
wchodzących w skład gabinetu generała Sikorskiego odnośnie do powojennej gra
nicy polsko-niemieckiej nie przekroczyła ram poprawnego zreferowania. Fakt, iż

programy te nigdy nie weszły w stadium realizacji, nie stanowi tutaj usprawiedli
wienia, ponieważ problem graniczny należał do rzędu zasadniczych spraw emigra
cyjnego rządu. 

Wydaje się, iż Autor dobrze uczynił rezygnując z obszerniejszego zarysowania 
linii postępowania rządów zachodnich mocarstw wobec Polski, której najżywotniej
sze interesy starały się one sprowadzić do, roli przedmiotu w cynicznych przetar
gach dyplomatycznych. Krytyka bowiem polityki Winstona Churchilla (dzisiaj coraz 
powszechniejsza i ostrzejsza) albo a�cji Franklina D. Roosevelta; wynikających 
z jego obsesyjnej obawy przed Japonią, sprowadziłaby książkę na boczny tor. 
A i tak sylwetki obu wymienionych mężów stanu nakreślone zostały wcale udatnie. 

Charakterystyka osób stanowi silną stronę pracy Turleya. Jakkolwiek chwilami 
jest ona zbyt lapidarna, to jednak prawie zawsze właściwie uwypukla główne rysy 
danej jednostki. Jako przykład wymienić można ocenę Edwarda Benesa. Autor 
doskonale uwydatnił dw-ulicowość i tani oportunizm zdolnego polityka, który dzi<,ki 

poparciu międzynarodowej masonerii zapewnił sobie znaczny autorytet na forum 
Ligi Narodów. Tam właśnie głosił konieczność nawiązania współpracy ze Związkiem 
Radzieckim, ale dopiero w 1934 r. (jako lninister spraw zagranicznych Czechosło
wacji) doprowadził do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Moskwą 
i Pragą. W 1938 r. (już jako prezydent) odrzucił w czasie kryzysu monachijskiego 
pomoc proponowąną mu przez Kraj Rad. Jako partner w pertraktacjach prowadzo
nych przez emigracyjne rządy polski i czeski w latach 1939-;-1943 (ostatni rozdział" 
pracy Turleya) na temat przyszłości ich wzajemnych stosunków Benes raz jeszcze 
zaprezentował linię postępowania typową dla dyplomaty pozbawionego moralnych 
i ideowych skrupułów. Uwagi Turleya o federacyjnych planach polsko-czeskich 
skłaniają do wyrażenia pod adresem Autora postulatu dalszego zajęcia się naj
nowszą historią naszego południowego sąsiada. Dałoby mu to także sposobność udo
skonalenia warsztatu metodycznego, ponieważ monotematyczne studium wymaga 
większej precyzji oraz bardziej zdecydowanej krytyki i segregacji materiałów. 

Praca Stefana Turleya zyska na pewno licznych uważnych czytelników. Będą 
oni mieli dobrą sposobność ponownego - bardziej rzeczowego i szerszego - spoj
rzenia na lata, kiedy: ,,Dla Polaków istniał tylko jeden wróg niezależnie od różnic
politycznych, wróg, z którym wszyscy, stosownie do własnego zrozumienia zjawisk. 
podjęli walkę i doprowadzili ją do zwycięskiego końca" (s. 238). 

Książka i Wiedza starannie wydala swoją kolejną publikację. Przepuszczone 
jednak zostały chropawe zwroty w rodzaju „zaskorupieni w swych wstecznyck 
poglądach" (s. 75) lub „przeciwko kierowaniu go przeciw ... " (s. 230), pomyłki w da
tach dziennych (np. s. 41 3 września zamiast poprawnego 3 października, co jest 
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o tyle ważne, iż 3 wrzesma 1939 r. 'prezydent Mościcki przebywał jeszcze w Pol
sce), i imionach (np. s. 59 Aleksander zamiast poprawnego Andrzej).

Paweł de Laval 

Cz. K u b  a s  i k, ZWIĄZEK MLODZIEZY POLSKIEJ NA SLĄSKU W LATACH 
1948-1957 (Monografie Sląskie Ossolineum, pod red. J. Gierowskiego, t. XOCXI, 
redaktor tomu W. Góra), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, ss. 239. 

Monografia Cz. Kubasika jest pierwszą próbą poważnej analizy obszernego 
fragmentu dziejów ZMP. Losy tej organizacji od dawna przyciągają uwagę publi
cystów· i (w większości nieprofesjonalnych) historyków, poświęcono jej liczne sesje 
naukowe, artykuły, publikacje zwarte. Nikt jednak nie zdecydował się dotychczas 
na opublikowanie pełnej monografii Związku. Na· przeszkodzie stoją skomplikowane 
okoliczności narodzin i nie mniej trudne do oceny zakończenie jej działania. Do
datkowym utrudnieniem jest brak pogłębionych badań nad historią polityczną pierw
szej połowy lat pięćdziesiątych, w którym to okresie ZMP osadzony był tak głębo
ko, jak chyba żadna inna organizacja społeczna. Brak też wypracowanego warsztatu 
historycznego: metody stosowane do badań nad epoką kapitalizmu mogą z więk
liZYm lub mniejszym powodzeniem służyć do badań nad pierwszymi latami po 
wyzwoleniu, ale począwszy od 1948 r. stają się zdecydowanie nieprzydatne. Zespól 
pytań, jakie historyk stawia źródłom, i metod szukania odpowiedzi na nie musi być 
zgoła odmienny, a nie zawsze wiadomo jaki. Wreszcie niebagatelną sprawą jest 
dostępność źródeł, znajdujących się dopiero w stadium porządkowania. 

Tym bardziej więc zasługuje na uwagę próba szczegółowej analizy pracy orga
nizacji w skali regionalnej. Autor odszedł od tak częstego w regionalistyce ogr·a
niczenia zakresu badań do jednego województwa czy powiatu, obejmując bada
niami cały Sląsk - a więc obszar dwu, a od 1950 r. trzech województw. Jest to 
rozwiązanie szczęśliwe, pozwalające uniknąć zbyt wąskiego, przyczynkarskiego 
spojrzenia. Czy Autor miał podstawy, by wyodrębnić do badań właśnie taki ob
szar? Sądzę, że tak. Bezsporne jest, że Sląsk, w granicach odpowiadających mniej 
więcej województwom katowickiemu, opolskiemu i wrocławskiemu (z lat 1950-
1975), stanowił do 1945 r. jednostkę niewątpliwie zwartą, nawet pomimo rozdziela
jących go sztucznie granic państwowych. Tym bardziej więc trudno powątpiewać 
(mimo że brak szczegółowych badań, które by weryfikowały tę tezę), aby przestał 
nią być w latach następnych, gdy znikły granice, różnice językowe, kulturowe itp. 
Jedność Sląska znalazła też odbicie w pracy ZMP, w której występowało wiele 
cech ćharakterystycznych, wspólnych dla organizacji ZMP województw katowickie
go, opolskiego i wrocławskiego, gdy w porównaniu z innymi sąsiednimi wojewódz
twami było ich mniej (mimo pogłębiającego się ujednolicenia w skali ogólnopolskiej 
i zaniku odrębności regionalll'lych) 1_ Do tych podobieństw należały m. in.: duży 
udział w ZMP młodzieży robotniczej, i to przeważnie zatrudnionej w przemyśle 
ciężkim i wydobywczym, skupienie wielkich inwestycji objętych ZMP-owskim pa
tronatem, aktywny udział w Młodzieżowym Wyścigu Pracy, a później w zatrudnia
niu młodzieży z kolejnych zaciągów pionierskich. Równocześnie między trzema 
województwami występowały też pewne rói.lnice w możliwościach i sposobach rea
lizacji zadań Związku - zdecydowanie przodowało katowickie, dysponujące naj
bardziej prężnym aktywem, nieco w tyle pozostawało wrocławskie, a następnie 

1 Por. A C h o  n i a w k o, ZMP w Wielkopolsce w latach 1948-1956, Warszawa 
1977; J. W ó j c i k, Z dziejów ZMP na Kielecczyźnie, Warszawa l974. 



Recenzje 145 

opolskie. Dzięki ukazaniu różnych, dobrze i źle pracujących organizacji książka 
Kubasika stanowi poważny wkład w badania nad całą działalnością Związku, tym 
bardziej że analizowane województwa przodowały pod względem liczebności człon
ków i przez cały czas skupiało się w nich 20-250/o osób należących do organizacji. 
Autor nie ograniczył się do omówienia pracy ZMP na samym Sląsku, ale przed
stawia ją na szerokim tle ogólnopolskim, wydarzenia i działania w- terenie skon
frontowane są z działaniami i zaleceniami instancji centralnych. 

Książka składa się z pięciu rozdziałów ułożonych w porządku problemowo
chronologicznym. Rozdziały I i V poświęcone są powstaniu Związku i dwu ostat
nim latom jego istnienia. Rozdz. II omawia rozwój organizacyjny; rozdz. III zaj
muje się działalnością ZMP związaną z produkcją: inicjatywami produkcyjnymi, 
współzawodnictwem pracy, opieką nad sprawami socjalnymi młodzieży; rozdz. IV 
poświęcony jest pracy politycznej i programowej. Uzupełniają książkę aneksy, 
zawierające zestawienia statystyczne, wykazy czołowego aktywu, podstawowe doku
menty programowe, oraz indeksy. 

Więks.za część książki posiada ...charakter analityczny: Autor nie poprzestaje na 
. przedstawieniu wydarzeń i liczb z życia organizacji, ale stara się dociec ich przy

czyn, okoliczności, które je zrodziły. Cz. Kubasik nie kryje się ze swoim stosunkiem 
emocjonalnym do ZMP - we Wstępie zapowiada nawet, że celem pracy jest uka
zanie osiągnięć Związku. I mimo. że cel ten konsekwentnie -i"ealizuje, nie zaważyło 
to na naukowej wartości pracy. Obok bowiem wskazania na osiągnięcia, dokładnie 
zresztą przez Autora udokumentowane, w książce znalazło się miejsce na gruntow-

. ne ukazanie słabości, błędów, niepowodzeń, trudności, z którymi ZMP nie umiał 
się uporać. Daje to razem pełny, wielostronny obraz sukcesów i klęsk Związku, 
który w ciągu .zaledwie ośmiu lat swego istnienia odegrał przecież niebagatelną 
rolę w historii Polski, w którego dziejach skupiło się szczególnie wiele zjawisk nie 
dających się sprowadzić do jednoznacznej oceny. 

W dążeniu do uzyskania pełnego obrazu Autor zgromadził wielką ilość szcze
gółowych danych i informacji. Niestety, nie zawsze w pełni nad nimi panuje. 
Szczególnie dotyczy to rozdziałów II i III. W części poświęconej rozwojowi orga
nizacyjnemu Autor pokazuje plastycznie problemy związane z rozwojem biurokracji 
wewnątrzzwiązkowej, wielokrotnie ponawiane starania instancji centralnych o uzy
skanie rzetelnej statystyki i ciągle jej 7Jrlieksztalcanie prz�z i

0

nstancje terenowd. 
I pomimo to obficie wykorzystuje te właśnie nierzetelne statystyki, czyniąc jedynie 
bardzo . skromne próby wydobycia danych bardziej zbliżonych do rzeczywistości. 
Czy nie byłoby korzystniej ograniczyć liczbę analizowanych wskaźników, a za to 
spróbować poważniejszej ich weryfikacji? · 

· W części dotyczącej inicjatyw produkcyjnych Autor podaje za źródłami J?rzy
kłady niezliczonych działań· zmierzających do aktywizacji produkcyjnej młodzieży, 
które podsumowuje w sposób dość ogólnikowy. Czytelnik znużony mnóstwem szde
gólowych informacji uzyskuje pewność, że zetempowcy p1·zykladali się do pracy, 
a zarazem umieli się "tym chwalić, .ale brakuje mu anaiizy: z czego wynikały, 
jakim konkretnym celom były podporządko-Yane i w jakim stopniu spełniły swoje 
zadanie poszczególne formy aktywności ZMP w dziedzinie produkcji przemysłowej, 
górniczej i rolnej. Wymieszaniu uległy inicjatywy służące ilościowemu zwiększaniu 
produkcji - które zetempowcy z reguły realizowali w sposób więcej niż zadowa
lająćy - i te, które zmierzały do poprawy jakości wyrobów. W tej dziedzinie 
zetempowcy mieli, jak się potocznie uważa, skromniejsze osiągnięcia. Jak te po
toczne wyobrażenia mają się do rzeczywistości? 
· • Z drobniejszych usterek należy wymienić niezręczne sformułowanie: ,,ŻMP 'na
Sląsku organizował kursy repolonizacyjne, na których · młodzież miejscowego po„
chodzenia uczyła się języka pol�iego ... " (s. -117). Wzmi?nka o doskonaleniu znajo
mości lub o nauce języka literackiego byłaby zapewne słuszniejsza. W ogóle o pro�

10 - Sobótkla 1n9 
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blemach młodzieży autochtonicznej Autor wspomina tylko marginesowo, a już 
z tych wzmianek widać, że zajmowały one poważne miejsce w pracy śląskiej or
ganizacji ZMP - szkoda, że nie zbadano tego bliżej. 

Na s. 32 pojawił się błąd zecerski: pracowników etatowych ZMP w woj. wroc
ławskim w 1950 r. było 188, a nie, jak wydrukowano, 138. Na s. 60 czytamy o pra
cy młodzieży w temperaturze 180° C. Autor źródła chyba przesadził? M. Lozarczyk 
(s. 159), M. Lazorczyk (s. 229) - to zniekształcony ,zapis pseudonimu M. Lazoryk, 
którego używał Maciej Patkowski. W wykazie przewodniczących ZM ZMP w Wał
brzychu (s. 210) zabrakło nazwisk Eldmun'da Jędrala i Kazimierza Zalewskiego, 
którzy pełnili tę :funkcję kolejno w drugiej połowie 1956 r. Na s. 206 znajdujemy 
informację o powołaniu Zbigniewa Tomkowskiego (a nie Zdzisława, jak błędnie 
wydrukowano) na wiceprzewodniczącego ZW ZMP we Wrocławiu na plenum 26 
X 1956 r., gdy natomiast wybrano go na tę funkcję na plenum poprzednim 31 VIII 
1956 r . 

. Przedstawione wyżej ITTtaki zapytania i drobne potknięcia nie podważają war
tości pracy, która ,poważnie rozwija naszą wiedzę o dziejach ZMP i o historii 
okresu lat 1948-1956. 

Andrzej Malkiewicz 

INWENTARZ AKT UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1811-1945, Opraco
wał i wstępem zaopatrzył J. Drozd, Wrocław 1977, Wydawnic.two Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ss. 109. 

Archbwum uniwersyteckie Uniwersytetu Wrocl�wskiego im. Bolesława Bieruta 
stanowi cenną bazę źródłową do badań nad dziejami nauki i dydakty,ki. Znajo
mość zasobu tego archiwum ·stanowić musi warunek prowadzenia poważniejszych 
badań w tym zakresie. Znakomitą pomocą w tej pracy jest Inwentarz Akt Uniwer

sytetu Wrocławskiego 1811-1945, którego autorem jest obecny kierownik archiwum 
uniwersyteckiego dr Józef Droz:d. Trzeba od razu powiedzieć, że wrocławskie archi
wum uniwersyteckie jest drugim archiwum uniwersyteckim w Polsce, które posiada 
drukowany inwentarz. Pierwsze miejsce zajmuje pod tym względem archiwum 
uni,versyteckie Uniwersytetu, Jagiellońskiego 1. 

Inwentarzem objęto zachowane i prze.chowywane w archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz opracowane akta z lat 18H-1945, a więc od czasu zainstalo
wania we Wrocławiu świeckiej uczelni uniwersyteckiej - przeniesionego do Wro
cławia protestanckiego uniwersytetu z Frankfurtu nad Odrą, aż do ewakuacji 
z Wrocławia uniwersytetu w styczniu 1945 r. Na opracowanie czeka jeszcze zasób 
i dzieje archiwum uniwersyteckiego w okresie ponad trzydziestoletniego działania 
Uczelni i jej archiwum w Polsce Ludowej. 

Właściwy Inwentarz poprzedzony został wstępem opracowanym według zasad 
zaproponowanych przez Ka,z;imierza Konarskiego i obowiązujących w archiwistyce 
polskiej 2• Wstęp oddaje cenne usługi korzystającym z tej części zasobu aręhiwum 
uniwersyteckiego. Otwiera go krótk-i, ale bardzo dokładny zarys dziejów ustroju 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawarto tu cenne- dane zarówno dla archiwisty, jak 

dla postronnego badacza sięgającego po materi'aly z tego archiwUIJTl. W dalszym

1 A. ż e I e ń  s k a  - C h eł k o w s  k a, Inwentarz Akt Senatu i Władz Nadrzęd
nych oraz Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1962; J. Z ie 1 iński, 
Inwentarz Akt Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1939, 
Kraków 1939. 

! K. K o  n a r s  ki, Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego (Archelon, XXI,
1952, s. 192-202). 
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ciągu Autor zajmuje się dziejami zespołu. W świetle obowiązującej u nas termino

logii archiwalnej należałoby raczej mówić o dziejach zasobu, jest to bowiem pro

weniencyjnie jednolita i zamknięta część materiałów przechowywanych w archi

wum Uniwersytetu Wrocławskiego. (Wyjątek stanowią dwa zespoły szczątkowe: 
1. Sląskiego Towarzystwa Kultury Ojczystej 1806-1899, zawierającego 28 jednostek

archiwalnych, oraz 2. Instytutu Europy Wschodniej 1920-1944, zawierającego

9 jednostek archiwalnych.) Liczebność tego zespołu - 2029 jednostek archiwalnych

oraz jego złożoność strukturalna przekraczają zakres pojęcia zespołu złożonego 3
• 

Po charakterystyce archiwalnej zespołu Autor omawia jego zawartość. Jest to 

najbardziej przydatna badaczowi część wstępu. Brakuje tu tylko osobnego omówie

nia poloników w tym zasobie, choćby zwrócenia uwagi na materiały dotyczące pro

fesorów Polaków tu wykładających i wspomnienia o materiałach dotyczących wy

bitnych Polaków, którzy tutaj studiowali w omawianym okresie. Wstęp kończy 

omówienie metod porządkowania i systemu inwentaryzowania oraz bardzo potrzeb

ne zestawienie dostępnej literatury o archiwum i jego zasobie do 1945 r., w tym 

również literatury polskiej. 

Właściwy Inwentarz składa się z następujących części: 

I. Akta Senatu i władz nadrzędnych Uniwersytetu Wrocławskiego (do tej grupy

włączono też, chyba niezbyt słusznie, spisy obu wymienionych wyżej zespołów 

szczątkowych). 

II. Akta Wydziału Teologii Katolickiej.

III. Akta Wydziału Teologii Ewangelickiej.

IV. Akta Wydziału Prawa.

V. Akta Wydziału Medycznego.
VI. Akta Wydziału FilozoficZJnego.

Układ taki jest teoretycznie i merytorycznie uzasadniony. Wyrywkowe spraw

dzenie pohvierdza pełną kompletność i dokładność zapisów inwentarzowych. Ko

rzystanie z Inwentarza utrudnia nieco brak podstawowych indeksów (rzeczowego 
i personalnego). 

W sumie trzeba podkreślić ogromną wartość tego wydaW111ictwa i jego warszta
tową doskonałość. 

Bronisław Turoń 

1 Polski słownik archiwaln1,1, pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa 1974. 




